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إرا عبء ثوذ أ٠ٙب أٚ أ٠زٙب ٠وشة  ٔوزًب ِشفٛهًب  ِضً : ) أ٠ٙب اٌـبٌت اعزٙذ ( إرا وبْ  االدمػاضططرفػبؾلػ:

اٌغٕذٞ اعزوذ ٌٍّوشوخ ( فىٍّخ اٌـبٌت ٔوذ  ِشزمًب أٚ وبْ عبِذًا ف١وشة ثذاًل ِشفٛهًب ِضً :  أ٠ٙب

 ِشفٛم ٚوٍّخ اٌغٕذٞ ثذي ِشفٛم.

إرا عبء ثوذ اعُ إشبسح ٠وشة ثذاًل ِـبثمًب ٠ٚزجن اٌّجذي ِٕٗ فٟ اإلهشاة  االدمػاضططرفػبؾلػ: -1

٘ؤالء اٌـالة ِغزٙذْٚ ( فىٍّخ اٌض٘شح ٚاٌـالة ثذي ِشفٛم ٚأعّبء  –ِضً : ) ٘زٖ اٌض٘شح ع١ٍّخ 

أٌٚئه ( ٚإرا وبٔذ اٌىٍّخ  –رٍه  –رٌه  -ران  -٘ؤالء   -٘زاْ  –٘بربْ  –٘زٖ  –ح ٟ٘ ) ٘زا اإلشبس

 ِشزمخ فئٔٙب روشة ٔوزب

: إرا عبء ا ٚساء ثوؼّٙب هٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌضبٟٔ هًٍّب  اضططرسفنػاضضذانػغدالنػرضّٖػرضمػواحد -2

فبٌضبٟٔ ٠وشة ثذاًل ِـبثمًب ِضً ) اٌفبسٚق هّش هشف ثبٌوذي ( ٚإرا هىظ اٌزشر١ت ٠وشة اٌضبٟٔ ٔوزًب 

 ِضً : ) هّش اٌفبسٚق هشف ثبٌوذي ( . 

 ِؾً ٌٙب ِٓ ٠وشف ٔوزًب أٚ ثذاًل ٚاٌغٍّخ ثوذٖ ال االدمػاضطوصولػاضذيػغؾتّٗػبطدػادمػططرسظػ: -3

اإلهشاة طٍخ اٌّٛطٛي ِضً : ) وبفأ إٌبكش اٌـبٌت اٌزٞ رفٛق ( ٚاْ عبء ثوذ ٔىشح ٠وشة ِؼبفًب 

 إ١ٌٗ ِضً : ) أخزد وزبة اٌزٞ ؽؼش ( . 

٠وشة ِجزذأ خجشٖ ِؾزٚف ٚعٛثًب رمذ٠شٖ ) ِٛعٛد ( ِضً ) ٌٛال اٌوٍُ  االدمػاضذيػغؾتّٗػبطدػضوالػ: -4

 ِب رمذِذ اٌجشش٠خ ( . 

٠وشة ر١١ّضًا ٍِؾٛكًب ِٕظٛثًب . ِضً : ) اٌوٍُ أوضش  االدمػاضظصرةػاضذيػغؾتّٗػبطدػادمػتغضغلػ: -5

ٔفوًب ِٓ اٌّبي ( . ثششؽ أْ ٠من ِٛلن اٌّجزذأ ) ٔفن اٌوٍُ أوضش ِٓ ٔفن اٌّبي ( فئْ ٌُ ٠ظٍؼ روشة 

 ِؼبفًب إ١ٌٗ ِضً : ) ٕ٘ذ ا٘ذأ ؿبٌجخ ( . 

٠وشة اعُ ال إٌبف١خ ٌٍغٕظ ِج١ًٕب هٍٝ اٌفزؼ . ِضً :  ضظفسغظػ:االدمػاضظصرةػاضذيػغؾتّٗػبطدػالػا -6

 ال س٠ت ( .                                                   –ال عذاي  –ال ػشاس  –ال ػ١ش  –ال ِفش  –ال ثذ  –)ال شه 

ش . ِضً:  أٌغٟ هٍّٙب ٠ٚغش االعُ اٌزٞ ثوذ٘ب ثؾشف اٌغ إذاػدبػتػالػاضظفسغظػضضجظسػبحرفػجرػ: -7

) االِزؾبْ عًٙ ثال شه ( اٌجبء ؽشف عش ال إٌبف١خ ٍِغٟ هٍّٙب صائذح . شه : اعُ ِغشٚس ٚهالِخ 

 عشٖ اٌىغشح . 
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ٚاٌلشف ( ٠وشة  –وٍزب  –وال  –عٜٛ  –غ١ش  –ع١ّن  –ثوغ  –) وً  االدمػاضذيػغؾتّٗػبطد -8

 ِؼبفًب إ١ٌٗ ِغشٚس ثبٌىغشح . 

 هالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ كشف صِبْ ِٕظٛة ٚ أبدّاػ:ػػػػػػ-9

 كشف ِىبْ ِٕظٛة ٚهالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ .  ودطػ: -

  كشف صِبْ ِجٕٟ هٍٝ اٌفزؼ فٟ ِؾً ٔظت  اآلنػ: -

 كشف صِبْ ِجٕٟ هٍٝ اٌىغش فٟ ِؾً ٔظت .  أطسػ: -

 كشف ِىبْ ِجٕٟ هٍٝ اٌؼُ فٟ ِؾً ٔظت .  حغثػ: -

 كشف صِبْ ِجٕٟ هٍٝ اٌؼُ فٟ ِؾً ٔظت .  طظذػ: -

 كشف صِبْ ِجٕٟ هٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِؾً ٔظت .  طذػ: -

 كشف ِىبْ ِجٕٟ هٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِؾً ٔظت . ضدنػ: -

 ثفزؼ اٌضبء كشف ِىبْ ِجٕٟ هٍٝ اٌفزؼ فٟ ِؾً ٔظت .  ثمػ: -

 كشف صِبْ ِجٕٟ هٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِؾً ٔظت .  إذّاػ: -

 ٍٝ اٌؼُ فٟ ِؾً ٔظت . : كشف صِبْ ِجٕٟ هشطػ -

  بطدػ(ػ–واضظرفػإذاػشطّٓػرنػاإلضفسظػغبظّٖػطثلػ)ػشبلػ

إرا عبء ثوذ٘ب فوً روشة وً ِٕٙب كشف صِبْ ٚإرا عبء ثوذ٘ب  اعُ روشة وً  طظذػ(:ػ–)ػطذػػ-10

ٌُ ٔششػ إٌؾٛ ِٕز اٌّؾبػشح اٌغبثمخ (  –ِّٕٙب ؽشف عش ِضً : ) ٌُ ألبثٍه ِٕز اٌزم١ٕب فٟ اٌغبِوخ 

 ٚاٌغًّ اٌزٟ رمن ثوذ اٌلشٚف رىْٛ فٟ ِؾً عش ِؼبف إ١ٌٗ . 

عجت ؽذٚس اٌفوً . ِضً : ) أر٘ت إٌٝ اٌّذسعخ سغجخ ٘ٛ ِظذس ِٕظٛة ٠ج١ٓ  اضطغطولػِّجضّٕػ:ػ-11

فٟ اٌوٍُ ( ٠ٚأرٟ ًِٕٛٔب وبٌّضبي اٌغبثك / أٚ ِؼبفًب ِضً : أر٘ت إٌٝ اٌّذسعخ سغجخ اٌوٍُ ( أٚ ِغشٚس 

 ثبٌالَ ِضً : رمبَ اٌّوبسع ٌزشغ١ن اٌظٕبهخ ( .

 زفٛل١ٓ . اعُ ِٕظٛة ٠من ه١ٍٗ فوً اٌفبهً ِضً : وبفأ اٌّذ٠ش اٌّ اضطغطولػبّٕػ:ػ-12

ػاِّسطفلػاضطتطدغظػضطغطوضغنػظورفنػ:ػػ-13
سأٜ ( ثّوٕٝ هٍُ ) كٓ  –هٍُ  –ِضً : ) ٚعذ ػأ ( أفعال متعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر :

 عوً (.  –خبي  - -صهُ  –ؽغت  –
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 –عأي  –ِٕن  –وغب  –ِٕظ  –) أهـٝ  ب( أفعال متعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر :

 أٌجظ ( ِضً ) ِٕؼ اٌّذ٠ش اٌّزفٛل١ٓ عٛائض ( .

اعُ ِٕظٛة ٠أرٟ ثوذ ٚاٚ ثّوٕٝ ) ِن ( ِغجٛلخ ثفوً : ِضً ) عبس اٌـبٌت اضطغطولػططّٕػ:ػػ-14

 عبفشد ٚأراْ اٌفغش ( . –ٚعٛس اٌغبِوخ 

ِظذس ِٕظٛة ِشزك ِٓ ٌفق اٌفوً ٠ٚأرٟ ٌزٛو١ذ اٌفوً ِضً : ) اعزٙذد  اضطغطولػاضططضقػ:ػ-15

 ًا ( أٚ ٌج١بْ ٔٛهٗ . ِضً ) أزظشٔب أزظبسًا وج١شًا ( اٚ ٌج١بْ هذدٖ ِضً  أزظشٔب أزظبس٠ٓ ( اعزٙبد

روشة : ِفوٛي ِـٍمًب ِٕظٛثًب ٚهالِخ إٌظت اٌفزؾخ ٌفوً ِؾزٚف ٚعٛثًب رمذ٠شٖ آع  أغضّفػ:ػ-16

 –رجوًب  –شهًب ش –خبطخ  –ؽمًب  –ٚوزٌه وً ٘زٖ اٌىٍّبد روشة ِفوٛاًل ِـٍمًب ٌفوً ِؾزٚف ) هبِخ 

 اٌجزخ ( 

عضء ( ِٚب ٔؾٛ٘ب ِؼبفخ إٌٝ اٌّظذس ِضً:   –شـش  –غب٠خ  -) وًاضظفئبػرنػاضطغطولػاضطضقػ:ػػ-17

) ؽفلذ إٌظٛص وً اٌؾفق ( أٚ ِشادف اٌّظذس ِضً ) عٍظ اٌـبٌت لوٛدًا ( أٚ ٔٛهٗ ِضً :) عوٝ 

ظٕبهخ وض١شًا ( أٚ هذدٖ ِضً ) عغذ اٌؾغبط ث١ٓ اٌظفبء ٚاٌّشٚح اٌٙشٌٚخ ( أٚ طفزٗ ِضً ) رمذِذ اٌ

وبفأره ِشر١ٓ ( أٚ اإلشبسح إ١ٌٗ ِضً ) اؽزشِزه رٌه االؽزشاَ ( أٚ آٌزٗ ِضً ) ػشة  –اٌّظٍٟ أسثوًب 

 األة اثٕٗ هظب ( 

ٔىشح ِٕظٛثخ ِشزمخ رج١ٓ ١٘ئخ طبؽجٙب ٚغبٌجًب ِب ٠ىْٛ طبؽجٙب اٌفبهً أٚ اٌّفوٛي اٚ اضحفلػ:ػػ-18

 ؽؼش اٌـالة اٌؾظخ ِغشٚس٠ٓ (  –اٌـبٌت اٌؾظخ ِغشٚسًا  والّ٘ب ِوًب ِضً ) ؽؼش

لبؿجخ ( وً ِٕٙب روشة دائًّب ؽباًل  –دائًّب  –صب١ًٔب  –أٚاًل  –ٚؽذٖ  –ٚؽ١ذًا  –ِوًب  –) ع١ّوًب  -19

 ِٕظٛثخ ٚهالِخ إٌظت اٌفزؾخ .

 اضجطلػوأذبفهػاضجطلػبطدػاضططفرفػأحوالػ:ػطثلػ:

 فو١ٍخ فٟ ِؾً ٔظت ؽبي .شب٘ذد اٌـبٌت ٠زاوش دسٚعٗ : عٍّخ 

 شب٘ذد اٌوظفٛس فٛق اٌغظٓ : شجٗ عٍّخ فٟ ِؾً ٔظت ؽبي .

 شب٘ذد اٌـبٌت ص١بثٗ ٔل١فخ : عٍّخ اع١ّخ فٟ ِؾبي ٔظت ؽبي . 

ػاضجطلػوأذبفهػاضجطلػبطدػاضظصراتػصغفتػ:ػطثلػ:ػ-20
 شب٘ذد ؿبٌجًب ٠زاوش دسٚعٗ : عٍّخ فو١ٍخ فٟ ِؾً ٔظت ٔوذ . 

 ٠ًٛ : عٍّخ اع١ّخ فٟ ِؾً ٔظت ٔوذ . شب٘ذد هظفٛسًا س٠شٗ ؿ

 شب٘ذد سعاًل فٛق اٌغجً : شجٗ عٍّخ فٟ ِؾً ٔظت ٔوذ . 
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ٚاٚ اٌّو١خ  –فبء اٌغجج١خ  –ؽزٝ  –الَ اٌزو١ًٍ  –وٟ  –ٌٓ  –) أْ أدواتػظصبػاضغطلػاضطضفرعػ:ػػ-21

 إرْ (  –الَ اٌغؾٛد  –

 ٌّب . –الَ األِش  –ب١٘خ ال إٌ –ٌُ  اِّدواتػاضتّٗػتجزمػسطاّلػطضفررّفػواحدّاػ:ػ-22

ِٓ  –أ٠ٓ  –ِزٝ  –ِب  –رغّٝ أدٚاد اٌششؽ اٌغبصِخ ٟٚ٘ : ) إْ  اِّدواتػاضتّٗػتجزمػسطضغنػػ:ػ-23

 و١فّب ( أٞ ثؾغت ِب رؼبف إ١ٌٗ .  –أ٠بْ  –أ٠ّٕب  –أٔٝ  –ؽ١ضّب  –ِّٙب  –

ا ألجً اٌشث١ن رفزؾذ ٌٛ ( ِضً ) إر –ٌّب  –وٍّب  –ٌٛال  –) إرا أدواتػاضذرطػزغرػاضجفزطظػعّٗػػ-24

 ٌٛ عشد هٍٝ شبؿئ ا١ًٌٕ الِزألد ٔفغه (.  -األص٘بس

إرا عبءد ث١ٓ ه١ٍّٓ رؾزف أٌفٙب ٚروشة ٔوزًب ِٚب ثوذ٘ب ٠وشة ِؼبفًب إ١ٌٗ صضطظػ)ػابنػ(ػػ-25

ِغشٚسًا ِضً : ) ألذس هّش ثٓ اٌخـبة ( اثٓ : ٔوذ ِٕظٛة ٚهالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ ٚاٌخـبة : 

 ِؼبف إ١ٌٗ ِغشٚس .

ع١ّن ( ثششؽ إػبفزٙب إٌٝ  –وً  –وٍزب  –وال  –ه١ٓ  –) ٔفظ  أضغفظػاضتوصغدػاضططظويػ:ػ-26

ػ١ّش ٚرغجك ثبٌّؤوذ ٚإرا ؽزفذ ال ٠خزً اٌّوٕٝ . فئْ ٌُ رغجك ثبٌّؤوذ روشة ؽغت اٌّٛلن فٟ 

وشة اٌغٍّخ ِضً ) اٌظجٛس ِٓ ٠ٍّه هٕذ اٌغؼت ( ٚروشة ِفوٛاًل ِضً : ) اٌـبٌجبْ والّ٘ب ِزفٛق ( ر

 ِجزذأ صب١ٔب.       

إرا أػ١فزب إٌٝ اٌؼ١ّش أهشثذ إهشاة اٌّضٕٝ ثبألٌف سفوًب ٚثب١ٌبء ٔظجًب  إررابػصالػوصضتفػ:ػ-27

ٚعشًا . أِب إرا أػ١فزب إٌٝ اعُ كب٘ش ِضً ) وٍزب اٌغٕز١ٓ آرذ أوٍٙب ( فئّٔٙب روشثبْ ثؾشوبد ِمذسح 

 فٟ اٌغٍّخ .  هٍٝ األٌف سفوًب ٔظجًب ٚعشًا ٚرىٛٔبْ ثؾغت ِٛلوّٙب

٘بر١ٓ (  –٘ز٠ٓ  –٘بربْ  –أعّبء اإلشبسح ( ِب هذا )  ٘زاْ  –) اٌؼّبئش اِّدطفءػاضطبظغظػعّٗػػ-28

اٌٍز١ٓ ( ٚأعّبء اٌششؽ ِب هذا ) أٞ ( ٚثوغ  -اٌٍز٠ٓ  –اٌٍزبْ  –األعّبء اٌّٛطٌٛخ ِب هذا ) اٌٍزاْ 

 ِٕز (  –ِز  –أِظ  -ا٢ْ –ؽ١ش  –ِزٝ  –أ٠ٓ  –ِب  -اٌلشٚف ٚأعّبء االعزفٙبَ ِضً ( ِٓ 

ه١ٍْٛ  –أسػْٛ  –أٌٚٛ  –هبٌّْٛ  –ثْٕٛ  –اٍْ٘ٛ  –) عْٕٛ  اضطضحقػبجطّٓػاضطذصرػاضدفضمػ:ػ-29

 إٌٝ رغو١ٓ (  –أٌفبف اٌومٛد ِٓ هشش٠ٓ  –رٚٚ  –

اصٕزبْ ( روشة األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ رٛو١ذًا إرا  –اصٕبْ  –وٍزبّ٘ب  –) والّ٘ب  اضطضحقػبفضطثظّٖػ:ػ-30

ٝ ػ١ّش ِضً ) اٌفش٠مبْ والّ٘ب ٔش١ـبْ ( ٚروشة ؽغت اٌّٛلن فٟ اٌغٍّخ ثؾشوبد ِمذسح أػ١فذ إٌ

 إرا خٍذ ِٓ اٌؼ١ّش ِضً ) وٍزب اٌوبٍِز١ٓ ٔش١ـزبْ ( 
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رأرٟ ٌإلخجبس هٓ اٌىضشح ٚر١١ّض٘ب ) ِفشد أٚ عّن ( ِغشٚس ثّٓ أٚ ثبإلػبفخ  صمػاضخبرغظػ:ػ-31

 وُ ؿالة (  – وُ ِٓ ؿالة –وُ ؿبٌت  –ِضً : ) وُ ِٓ ؿبٌت 

ٚر١١ّض٘ب ِفشد ِٕظٛة ) وُ ؿبٌجًب ؟ ( إال إرا عجمذ ثؾشف عش ف١غٛص  صمػاالدتغؼفطغظػ:ػ-32

ٌز١١ّض٘ب ؽبٌزبْ ِٓ اإلهشاة إٌظت أٚ اٌغش ثبإلػبفخ ) ثىُ ع١ًٕٙب اشزش٠ذ اٌىزبة ؟ ( أٚ ) ثىُ ع١ٕٗ 

وبرت (  –بهً ِضً : ) ػبسة اشزش٠ذ اٌىزبة ؟ ( .اعُ اٌفبهً : ٠ظبى ِٓ اٌفوً اٌضالصٟ هٍٝ ٚصْ ف

٠ٚظبى ِٓ اٌفوً غ١ش اٌضالصٟ هٍٝ ٚصْ ِؼبسهٗ ِن إثذاي ؽشف اٌّؼبسهخ ١ِّب ِؼِّٛخ ٚوغش 

 ِب لجً آخشٖ ) ِخشط ( . 

٠ظبى ِٓ اٌفوً اٌضالصٟ اٌّجٕٟ ٌٍّغٙٛي هٍٝ ٚصْ ) ِفوٛي ( ِضً ) ِىزٛة (  ادمػاضطغطولػ:ػ-33

ن إثذاي ؽشف اٌّؼبسهخ ث١ُّ ِؼِّٛخ ٚفزؼ ِب لجً ِٚٓ اٌفوً غ١ش اٌضالصٟ هٍٝ ٚصْ ِؼبسهٗ ِ

 آخشٖ ِضً ) ِغزخشط ( .                   

 فوً (  –فو١ً  –فوٛي  –ِفوبي  -ٟ٘ ) فوبي أذؼرػأوزانػصغّٔػاضطبفضعظػ:ػ-34

٠أرٟ هٍٝ ٚصْ ) فوٍخ ( ِضً ) أوٍخ ( اعُ ا١ٌٙئخ : ٠أرٟ هٍٝ ٚصْ ) فوٍخ ( ِضً:   ادمػاضطرةػ:ػ-35

 أـاللخ  –ِٓ اٌضالصٟ ِٚٓ غ١ش اٌضالصٟ ثئػبفخ ربء هٍٝ اٌّظذس اٌظش٠ؼ ِضً : أـالق  ) عٍغخ (

 اعُ كب٘ش ٠غجك ثأداح ٔذاء ٠ٚىْٛ :  اضطظفدىػ:ػ-36

) ٠ب ؿبٌت اٌوٍُ اعزٙذ ( أٚ شج١ًٙب ثبٌّؼبف ِضً ) ٠ب  أ ( معربًا منصوبًا إذا كان مضافًا مثل :

 ؿبٌجب ٌٍوٍُ اعزٙذ ( أٚ ٔىشح غ١ش ِمظٛدح ِضً ) ٠ب غبفاًل رٕجٗ ( 

) ٠ب فبؿّخ أزجٟٙ ( أٚ ٔىشح  ب( ويكون مبنيًا على ما يرفع به إذا كان علمًا مفردًا مثل

 –) أي ( فئٕٔب ٔغجمٗ ثـ : ) أ٠ٙب ٌٍّزوش ِمظٛدح ِضً ) ٠ب طبٔن اٌّوشٚف أرّٗ ( ٚإرا أس٠ذ ٔذاء ِب ف١ٗ 

أ٠زٙب ( ِٕبدٜ ِجٕٟ هٍٝ اٌؼُ فٟ ِؾً ٔظت ٌؾشف ٔذاء  –ٚأ٠زٙب ٌٍّؤٔش ( ٚروشة وً ِٓ : ) أ٠ٙب 

ِؾزٚف ٚرمذ٠شٖ ) ٠ب ( ِٚب ثوذ٘ب ٠وشة ٔوزًب ِشفٛهًب إرا وبْ ِشزمًب ٚثذاًل إرا وبْ عبِذًا ِضً : ) أ٠ٙب 

 زٙذ ( .اٌغٕذٞ رمذَ ( أ٠ٙب اٌـبٌت اع

 ِضً ) عشٟٔ أْ رؤدٞ اٌٛاعت (  يكون من ) أن + الفعل المضارع (اضطصدرػاضطؤولػ:ػػ-37

 ِضً ) هٍّذ أه ِغزٙذ (  ) وان + اسمها وخبرها ( •

 ِضً ) ٠غشٟٔ ِب أد٠ذ اٌٛاعت (  ) وما + الفعل الماضي ( •

اٌّظش١٠ٓ ( ِفوٛاًل ثٗ وشِبء ( روشة وٍّخ )  –اٌّظش١٠ٓ  –: ِضً ) ٔؾٓ أدضوبػاالختصفصػػ-38

 ِٕظٛثًب ٌفوً ِؾزٚف ٚعٛثًب رمذ٠شٖ ) أخض ( .  
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٠وشة ِفوٛاًل ثٗ ِٕظٛثًب ثفوً ِؾزٚف ٚعٛثًب رمذ٠شٖ  االدمػاضطختصػاضذيػغؾتّٗػبطدػخصوصّفػ:ػ-39

أخض ، ٚأِب خظٛطب  فزوشة ِفوٛاًل ِـٍمًب ِٕظٛثًب ٌفوً ِؾزٚف ٚعٛثًب رمذ٠شٖ أخض ِضً ) اؽت 

 اٌٍغخ اٌوشث١خ. اٌٍغبد ٚخظٛطًب

-ٚؽذٖ –خبطخ فٟ آخش اٌغٍّخ( -ع١ّن )خظٛطب-ع٠ٛب -ِوب-لبؿجخ-وبفخ صضطفتػتطربػحفال:ػ-ػ40 

-ث١ٓ ث١ٓ–ثٕذا ثٕذا -ثغزخ-اٌغّبء اٌغف١ش-كشٚف صِبْ إسثب إسثب -اطـالؽب-إٌىشح ثوذ ِبٌه ِٚبٌٗ 

–ؽذ٠ضب –لذ٠ّب  -أِظ -لؾ ٚفمؾ-أثذا –دائّب -٠م١ٕب -٠ذا ث١ذ-ؿٛهب    -ؿشا ثّوٕٝ ع١ّوب-دٚٔب-رؾذ٠ذا

–ؿ٠ٛال -طجبػ ِغبء -س٠ش -ؽ١ٓ -ربسح  –ثىشح  –أِذا –أطال  -ثوذ  -هٕذ-ؽزّب  -س٠ضّب –هٛع 

ػ١ٕ٘ٙخ(.-ٔؾٛ -ٔبدسا
 

َّ  –ؽ١ش  -دّٚٔب- دٚٔه –دْٚ  -ظروفػاضطصفنػ:أطفم-  –ؽ١بي  –خالي  –ٔؾٛ  -رٍمبء -ٕ٘ب-ٚعؾ  –ٌُذْ –ٌذٜ -َص

 )االرغب٘بد اٌغذ(.-إصاء –ؽزاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػ.ػأدؾلػاضضّٕػضصمػدوامػاضتوسغقػواضظجفح
ػ

ػأ/ػطحطدػرغدػجفبرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 اٌتظسٌٔا فى ضمطمة املساجعات الٍّائٗة

ال لرًة بدُٔ تعب ، 

 ٔال جًٍة بدُٔ ابتالء

بمرة ، ذاكس ذاكس 

حبب
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ػأواّلػتطرغفػاضغطلػ:

ؾٗرٙ ا٭ؾعٌ قد ديت ع٢ً ٚقٛع من(.  –اضسب  –ٜػسب  –ٜرانس  –يعب  –)أنٌ  ٖٛ نٌ ن١ًُ ديت ع٢ً سدخ ٚشَٔ , َجٌ : الفعل: 
  ايّٓٛ(. –ايطسب  –ايػسب  –املرانس٠   -ايًعب –)ا٭نٌ  سدٕخ,  ٖٛ

ايصَٔ إَا إٔ ٜهٕٛ  )َاضٞ( أٚ دٝد , 
 )سايٞ َطازع ( أٚ )َطتكبٌ أَس(, ٖرٙ ٖٞ ا٭ؾعاٍ ؾُا سهُٗا اإلعسابٞ:

 فعن وعسب . - 2                    . فعن وبين- 1

 

 
   

املد١ٜٓايٛؾد  غادَز   :ػ                           غ٤ٞ ب٘مل ٜتصٌ  إذا. 

ٚأَتٓازا١ٜ  خؿَكِت   :ػ                  ايتأْٝح تا٤اتصًت ب٘  أ. 

ٚا أَٔظ.َسضاؾ ايصدٜكإ     :ػ                 ا٫ثٓني أيـاتصًت ب٘  أ 

 ٌخط٦ٞ. ؾعسِؾُتيف ا٭َس.. ؾٓهِسُت   :ػ               إذا اتصًت ب٘ تا٤ ايؿاع 

                 ايكصٝد٠ نًٗا. سؿِعٓا   :ػ  أٚ اتصًت ب٘ ْا ايؿاعًني 

  َٕامل٪َٓات    :ػ                أٚ اتصًت ب٘ ْٕٛ ايٓط٠ٛ  احملتادني. ضاَعِد

 ايط٬ب ضازُعٛا إىل ايص٠٬.   :ػ             إذا اتصًت ب٘ ٚاٚ اؾُاع١ 

 إعساب الفعن

  الفعن املاض٘
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أخاى صادقّا. َسدِِّخ   :                   إذا نإ صشٝض اآلخس 

َٜٔا أَٗاُت     :ػ                 إذا اتصًت ب٘ ْٕٛ ايٓط٠ٛ  ا٭بٓا٤. زاقِب

َػؿست٘ .  ٚازتٔرزُبو,  ادُع   :ػ                       خسإذا نإ َعتٌ اآل 

 ٕاْٗطٛاٜا غباب ايٛطٔ    :ػ   بٛاٚ اؾُاع١ َتص٬ّإذا نا . 

  ٕٛٓأٜٗا ايعا٬َٕ     :ػ  ا٫ثٓني أيـب َتص٬ّإذا نا  إْتادهُا. داد

  َٕٓيت     :ػ   ٝا٤ املداطب١ب َتص٬ّإذا نا  .اؼدٟٜا أ

ٕٖٜا أخٞ, ٖ َتَصٖدَقٔ    :ػ                   إذا اتصًت ب٘ ْٕٛ ايتٛنٝد ََٗس  .باؿل ٚاِد

 
 

1ػرسّٓػاضغطلػاضطضفرعػ:ػػ-ػ

 . َعطٛؾّا ع٢ً ؾعٌ َٓصٛب أٚ فصّٚ , ٚمل ٜهٔ  أدا٠ دصّمل تطبك٘ أدا٠ ْصب أٚ إذا   :يرفع الفعل المضارع

  

  فعن األوس

المضارعإعراب   
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 المخلص في مذاكرته . يتفوُق    :ػ

 إلى التفوق . يسَعىالمجتهد      :ػ
 عفو اهلل دائمًا . يرُجوالمؤمن  
 َمْن َيَشاُء(. َيْهِديَمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّه  َتْهِديِإنََّك ال ( 

 

 بالقرب من اهلل . يسعدونالمؤمنون      :ػ
 لالمتحان . يستعدانالطالبان  

 على الصالة دائمًا . تحافظينأنت    

2ػظصبػاضغطلػاضطضفرعػ:ػػ-ػ
 

  ِٕ  إذٕ ص   -ؾا٤ ايطبب١ٝ    -٫ّ اؾشٛد   -ٚاٚ املع١ٝ   -ست٢   -٫ّ ايتعًٌٝ   -نٞ   -ئ   -طأ

ا٤ .إذا نإ ايؿعٌ صشٝض اآلخس , أٚ َعت٬ّ بايٛاٚ أٚ ايٝ
 بالحق . يقضَيعلى القاضي أن   -    نسمَوالبد من االجتهاد كي   -إال الحق       أقوَللن  :

 في شر أبدًا . أسعْىلن  :ػإذا نإ ايؿعٌ َعتٌ اآلخس با٭يـ . 
 ؛  فالصالة سبيل الراحة النفسية. تصلواعليكم أن  :ػإذا نإ َٔ ا٭ؾعاٍ اـُط١

 ٌفي  وتتخاذَل تتكاسَلعليك أال  :ػػ ؾٗٛ َٓصٛب َجً٘  قبً٘املطازع املعطٛف ع٢ً ؾعٌ َطازع َٓصٛب   ايؿع
 . إثبات ذاتك

: تجتهدوا. عليكم أن  تجتهَدعليك أن  :ػ     ٖٚٞ سسف َصدزٟأِن  . 

 ٌاهلل المتخاذلين . يرحملن  :ػلن :    تٓؿٞ ايؿعٌ يف املطتكب 

: ًٗػ   ملا بعدٖا   ضبب ٚتعًٌٝ اَا قب  بركب التفوق .  تلحقوااجتهدوا  كي  :ػكي 
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 ًٗرضاه . لتنالاعبد اهلل مخلصًا  :ػاله التعليم : ضبب ٚتعًٌٝ ملا بعدٖا   اَا قب 

: أموَتسأعبد اهلل حتى  :ػ حتى  " " إىل إٔتؿٝد ايػا١ٜ إذا ناْت مبع٢ٓ . 

 أحالمك في الحياة . تحقَقاجتهد حتى  :ػ: حتى  " " يهٞتؿٝد ايتعًٌٝ إذا ناْت مبع٢ٓ        

  ْٞٗ( ٚتؿٝد املصاسب١ ٚدا٥ُّا تطبل بـ )واو النعية : ْؿٞ(  -ٖٚٞ اييت تؿٝد سصٍٛ َا قبًٗا َع َا بعدٖا ؾٗٞ مبع٢ٓ )َع
 َعظيُم  -ِإذا َفَعْلَت    -ِمْثَلُه     ***    عاٌر َعَلْيَك   َوَتْأِتَيال َتْنَه َعْن ُخُلق  :ػ

  مل ٜهٔ(ست٢ تهٕٛ َٔ أدٚات  -)َا نإ  بهٕٛ َٓؿٖٞٚٞ تؿٝد اإلْهاز ايػدٜد , ٜٚػذلط ؾٝٗا إٔ تطبل اله الجحود :
 ايٓصب .
 َلُهْم ِفَرِلَيْغَلْم َيُكِن اهلُل   -  َوَأْنَت ِفيهْم ِلُيَعذَِّبُهْمَوما كاَن اهلُل :ػ

ِِ  إعساب ُٗ َُٝعرَِّب َِٝػٔؿَس     - ٔي  :ٔي
................................................................................................................................................................................................................................. 

  ٕفاء السببية : , ٖٚٞ َٔ أدٚات ْصب ايؿعٌ املطازع َا قبًٗا ضبب ملا بعدٖاؾا٤ ايطبب١ٝ : تؿٝد أ

 مبا ٜدٍ ع٢ً :  طدبوشظالبدػأنػتصونػػدـ :  نٞ تهٕٛ )ؾا٤ ايطبب١ٝ( َٔ أدٚات ْصب ايؿعٌ املطازع 
َّ :                                    اضظغّٗػ:ػ-)أ(ػ  . َا ؾعًت ذْبا ؾأْــد

 ايسدا٤(   -ُين ايت  -ا٫ضتؿٗاّ   -ايٓٗٞ  -ٜٚػٌُ )ا٭َس اضطضب:ػػػ-)ب(ػ

ػ:ػػ
 ما تريدون . فتحققوااجتهدوا في دراستكم   - ٔ
 .  فتندمــواال تتكاسلوا عـن العبــادة   - ٕ
 الثواب .  فتنالهل تخرج ما عليك من زكاة   - ٖ
 عنا اهلل .  فيرضىليتنا نرضي ضميرنا   - ٗ
 . فنستريحلعل االمتحان يأتي سهاًل   - ٘
جوابًا لمن قال : سأجتهد . تتفوقإذن  :ػ  إذنػ:ػػحرفػجوابػوجزاءػوظصبػوادتػبفل ، 
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 عني األفعاه املضازعة املٍصٕبة فٗىا ٖأت٘ وع ذكس الطبب :   -)أ( 

 متطِو باؿل ؾٝطاعدى ع٢ً ؼكٝل ايعدٍ .  - 2                  :" ئ ت٪َٓٛا ست٢ تسامحٛا".  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ    -قاٍ زضٍٛ اهلل    - 1

 باـرل , ٚتعسض عٓ٘ .  س٫ تأَ  - 4                    . ايعسٚب١مل تهٔ َصس يتتهاضٌ عٔ دٚزٖا يف خد١َ   - 3

 . عًٝو بطاع١ اهلل , نٞ تٓاٍ زضاٙ    -6                    زبٞ ٚؾكين يطاعتو ; ست٢ أْاٍ زضاى .  - 5

 وع ذكس الطبب :  اإلجابة الصحٗحة وَ بني الكٕضنياخرت   -)ب( 

 يًطبب١ٝ(   -) سسف عطـ     نْٛٛا كًصني يٛطٓهِ , ؾٝعًٛ غأْ٘ . ايؿا٤ -1
 اؾشٛد ( .   -)ايتعًٌٝ    مل ٜهٔ ايكاضٞ يٝٓتكِ َٔ ا٭بسٜا٤   .   اي٬ّ ٖٓا ٫ّ - 2

 َٓصٛب (   -سؾٛع )َ   أدا٩ى ايٛادب ٜطاعد ع٢ً ايٓذاح .  ايؿعٌ املطازع  - 3

 عرف ايٕٓٛ(  -)بايؿتش١   ؼسٚا اؿ٬ٍ , ؾتٓؿكٛٙ يف اـرل. املطازع َٓصٛب  - 4

 املكدز٠(  -)ايعاٖس٠  جيب عًٝو إٔ تتش٢ً بايصدم .  َطازع َٓصٛب بايؿتش١ - 5

 يًذشٛد(  -يًٓؿٞ -)يًتٛنٝد                       قاٍ تعاىل :)َٚا نإ امل٪َٕٓٛ يٝٓؿسٚا ناؾ١( اي٬ّ ٖٓا - 6

 ضع فعاًل وضازعًا وٍصٕبًا وٍاضبًا يف املكاُ اخلال٘  ، ٔبني عالوة إعسابْ:   -)جـ( 
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 تو . .. أَٓٝ.......اضتُس يف عًُو ست٢ ................................  - 5

 ..........  عٓو ايٓاع . ...٫ تأَس بايط٤ٛ ؾـ ...............................  - 6
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ػ
ػ
ػ

 َصطؿ٢ . , ملا ُٜعِد أمحد مل ٜطاؾِس ُٖٚا أداتا دصّ ٚقًب:  
ِِ بني ايٓاع بايعدٍ                                                        ػ  . يتشه

                                                     ِّ َُ  . (َٚا٭َذ٣)٫َ ُتِبٔطًُِٛا َصَدَقأتُهِ ٔباِي


َِٝؿُا , ٚأٟ ص ِٝجُا, ٚن ٢ْٖ, َٚس َُٓا , َٚأ ِٜ َٔ, ٚأ ِٜ َٕ , َٚأ ٜٖا َََت٢, ٚأ َُا , ٚ ِٗ ََ ََا, ٚ ٚ ,ِٔ ََ ِٕ, إذَا ,    طإ

 : إْن تفعِل الخير تنْل رضا اهلل . :   ٖٚٞ سسف يسبط اؾٛاب بايػسط .إِن 

 . ايػسط١ٝ "ِٕ  فمعناه : ِإْن َتُقْم َأُقْم .: ِإْذ ما َتُقْم َأُقْم ،  ا :ِإِذ َن    سسف مبع٢ٓ "ٔإ

 ٌَمْن َيتَِّق اللََّه َيْجَعْل َلُه َمْخَرجًا( : َنِن                                                                  . اضِ غسط يًعاق( : 

ٌَوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه اللَُّه ( : نا :                            . اضِ غسط يػرل ايعاق( 

 ٌَوَأنَِّك َمْهَما َتْأُمِري الَقْلَب َيْفَعِل: نهنا :    . اضِ غسط يػرل ايعاق 

دروسك ترسْب متى تهمْل  : نتى     .اضِ غسط يًصَإ  :ػ . 

  ٕمعك أخرْج أيان تخرْج  : أيان  :     .اضِ غسط يًصَا . 

  َٕأِينَ ، وأِيَونا ، وَأوَّى ، وَحِيُثنا :  أزلا٤ غسط يًُها
 أنى   تتوكل على اهلل يــوفـقــك    :  . َأْيَنَما َتُكوُنوا ُيْدِرْكُكُم الَمْوُت()  : 

 جصً املضازع
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 ـِر اأَلْزمـاننَجاًحا في غاِب                  َحْيُثَمـا َتْسَتِقـْم ُيَقدِّْر َلَك اهلُل  :             

 . ٍكيفما تعامل الناس يعاملوك كيفنا :    اضِ غسط يًشا : . 

  ٕأي :  اضِ غسط َعٓاٖا عطب َا تطاف إيٝ٘ , ؾتهٕٛ يًعاقٌ , أٚ يػرل ايعاقٌ , أٚ ظسف شَإ أٚ ظسف َها
 : أي طالب يجتهد يتفوق .    

 . كتاب تقرأه تستفد منه : أي    

 .يوم  تخرج فيه أخرج معك : أي     

 . متحف تزره يضف لك من المعلومات الكثير: أي     

ػ:ػأنػتذصرػ
  استوفى  الزنًا أو نتعديًاإذا كان فعم الشرط  نبتدأأدوات الشرط ]َنن ، نا ، نهنا ز تعرب

 نفعوله  .
 ُا تؿعٌ َٔ خرل , تٌٓ خرل اؾصا٤َٗ -   اُٖأَ ٜطع ٚايدٜ٘ ٌٜٓ زض : 

 أوال: في محل جر

 إعساب أدٔات الػسط
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 - حيثما: -أّنى –متى أّين  ثانيا: في محل نصب ظرف زمان أو مكان

ثالثا: في محل نصب مفعول مطلق

،حاٌل نصٍب في محلِّ كيفما:رابعا: 

مهما –ما  –خامسا: في محل مبتدأ ) من 

مهما( –ما  –سادسا: في محل نصب مفعول به) من 
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 دخول حروف الجر عليها، نحو " على أيِِّهم تنزْل أنزل يؤثر على أدوات الشرط في العمل وال
. "ْ 
: ال تصبحان للشرط إال إذا اتصلت بهما " ما " . حيث ، وإذ 
 إذا كان ماضيًا أو أمرًا يكون مبنيًا في محل جزم . فعل الشرط الجازم أو جوابه 
 
 
 
 

ٜٚهٕٛ  َطازعّاإذا نإ  َسؾٛعااؾٛاب , أٟ مبع٢ٓ إٔ ايؿعٌ ٜهٕٛ بعدٖا ٚإمنا تسبط ؾكط بني ؾعًٞ ايػسط ٚ ٚ ٖٞ ٫ ػصّ ايؿعٌ بعدٖا ,
 . َاضّٝاإذا نإ  َبّٓٝا
 .  انتشر العلم عّم الرخاء إذا :  

 انصف الناس استراح القاضي . لو
 اختالف األذواق لبارت السلع . لوال
 . تقدم شبابنا ارتقْت بالدنا  كلما
 التقى الجمعان ثبت الشجاع وفر الجبان . لما

 اقتران جواب الشرط بالفاء
 .   إذا كاُ جٕاب الػسط مجمة   امسٗة أٔ مجمة   إُ أٔ إحدى أخٕاتّا 

 م .ُكناصُر ِإْن َتْنُصُروا اللََّه فاهلُل   : 

 تعاشر اللئام فإنك منهـم . إْن   : 

(..االضتفّاً  - ٘الٍّ -)األوس  طميبفعمٗة فعمّا  مجمة إذا كاُ جٕاب الػسط 

 قل إْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه فاتَِّبُعوني ُيْحِبْبُكُم اللَُّه  : 

 لو خرجت فهل ستعود سريعًا ؟     تواجه من مصاعب فال تتـردْد . مهما  : 

 غير الجازمة أدوات الشرط
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 ُقمحًا . يحصديزرع شوكًا فلن  من :                 )بمَ(. جٕاب الػسط  مجمة وٍفٗةإذا كا 

اهلل فما نال رضاه يعِصمن  :        وٍفٗة )مبا(. إذا كاُ جٕاب الػسط مجمة   فعمٗة. 

ضــــّلأطاَع هواه فقد  من:      وطبٕقة )بكد(. إذا كاُ جٕاب الػسط   مجمة فعمٗة . 

 حبَّرا   -بِئَظ   -ٌِعَي   -لَٗظ  -عطى ـ )ك  فعمّا جاود فعمٗةإذا كاُ جٕاب الػسط   مجمة-  

 الحبَّرا(.

     عن الحّق فبئس ما صنـع . يتراجع من :  

 .  التوفيــقيحالفك أن تستقم فعسى  متى
 : )من غشنا فليس منا(. قال الرسول  

وطبٕقة )بالطني أٔ ضٕف(. مجمة فعمٗة  إذا كاُ جٕاب الػسط 

    . بـهمن سلَّ سيف البغي فسُيقتل   : 
 َوُظْلمًا َفَسْوَف ُنْصِليِه َنارًا(.َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك ُعْدَوانًا (      
قِٕه الػاعِس: يفُجىعِت ِرٓ األحٕاُه الطبُع  ٔقد  

ٌَّة"   ٌَّة ِٔبَجاِوٍد  اِضِى َِ ٔبَِكِد  * * * َطمِب  ٕٖف ".ِطٔبالتَّٔمبا ٔلَ

 أن تذكر : 
  عندما تقترن الفاء بجواب الشرط الجازم فتذكر أن الجملة الفعلية أو االسمية

 . محل جزم جواب الشرطالمتصلة بها الفاء ستكون في 
  ٜعسب سطب َٛقع٘ يف اؾ١ًُ. املكذلٕ بايؿا٤ايؿعٌ املطازع ايٛاقع يف دٛاب ايػسط 

 طؾعٌ َطازع َسؾٛع بايط١ُ ص .   متى تجتهد فسوف تسمو  : 

:    ٚاقع١ يف دٛاب ايػسط أٚ زابط١ ؾٛاب ايػسطْكٍٛ : ايؿا٤ : إَا . 

                         .  الفعل صحيح اآلخر  كانإذا 
 سبيل اهلل . فيمنكم  كل لينفْق   

        الفعل معتل اآلخر باأللف . كان: إذا 
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  هوشز املؤمنيدُع  مل :  
     الخمسة .إذا كان من األفعال  

 حتى اهنصز . اهقتاليرتكىا  مل اهزجال  : 

 فهو مجزوم مثله  قبلهالمضارع المعطوف على فعل مضارع مجزوم   الفعل. 
  

 يناِدن اهتفىق . الص وجتتهِد: إن تذاكز بإخ 

ػجزمػاضطضفرعػسّٗػجوابػاضطضبػ:ػ-جـػ
 ]األنر أو الوهي ز طلبلل إذا وقع جوابًا جوازًاكذلك يجزه النضارع 

 . ، أستجًُبَأِسَتِجِب َهُلِه( اِدُعىِنٌ: )َوَقاَل َربُُّلُه 

 تناهىا ]تناهىن[ اهنجاح .ال تقصزوا يف عنوله 
 : ولجزه النضارع في جواب الطلب شروط هي 

 .الفعن املضازعالطمب عمى  أُ   ٖتكدً  -1

)اغتنِه  :  يف جيٕش اجلصًوطببًا عٍْ فال  بأُ ٖكُٕعمى الطمب  ورتتبًا املضازع اجملصًٔ  أُ ٖكُٕ -2
 فزصة تظهُز هم(.

 تتعزُض)ال تدُن من األسِد  :   يف ًجيٕش اجلصفال  ،أوسًا حمبٕبًا٘ اجلٕاب بعد الٍّ أُ ٖكُٕ -3
 (.هشزوره

رع مبنّي في حالتين : الفعل المضا 

َٔ ا٭ع٬ّ.  :         ْٕٛ ايٓط٠ٛإذا اتصًت ب٘    ايطايبات ٜسزِل

َٓتٓاٚاهلل َيتٓتصَس  :      ْٕٛ ايتٛنٝدإذا اتصًت ب٘    ٕٖ أ
ػ
ػ
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 : اخرت اإلجابة مما بني الكٕضني ملا حتتْ خط فٗىا ٖأت٘ :  1ع

 صؿ١(   -ايػسط  دٛاب  -)خدل                       .  ٜٛؾكوسٝجُا تتٛنٌ ع٢ً اهلل  - 1
 عرف ايٕٓٛ(   -عرف سسف ايع١ً   -)بايطهٕٛ . َطازع فصّٚ                   َعًُو , تؿِٗ دزضو . إىل تصؼأٜإ   - 2
 (  اضِ َٛصٍٛ  - أدا٠ غسط  - اضتؿٗاّ)أدا٠                                                        حيذلّ ايٓاع حيذلّ ْؿط٘ .  زدٌ أٟ - 3

 :  ٔعالوتْٔبني ضبب اجلصً ،  األفعاه اجملصٔوة ٖأت٘  : عني فٗىا 2ع

 سإ َٛعد ايص٠٬ ٚملا ٜ٪ذٕ امل٪ذٕ .   - 2     ؾات . َامل ٜٓؿع ايٓدّ ع٢ً   - 1
 اـرل تعؿس بايجٓا٤ .  يفأٜٔ تطع   - 4     َا تدخسٙ ايّٝٛ ٜٓؿعو غدّا .  - 3
 أٜإ ٜطد ايط٬ّ تطعد ايبػس١ٜ .   - 6     أُٜٓا تهْٛٛا ؼذلَٛا .  - 5

  ٖمصً : وابأداة غسط وٍاضبة ٔغري ٘ : ازبط كن مجمتني مما ٖأت 3ع

 ٜعًٛ غإٔ اؾُاع١ .   -ٜطتكِٝ ايؿسد   - 2   ؼككٕٛ أٌَ ا٭١َ .   -تتصٚدٕٚ َٔ املعسؾ١   - 1
 اـرل نً٘  ضٝذين  -ٜعٝؼ َتؿا٬٥  -4   تطتؿٝد َٓ٘ .  -ػايظ اؾًٝظ ايصاحل   - 3
 .َٓبت٘ طٝب إْطإ -ٜطع٢ يف اـرل  - 6                     قد ٜسق٢ اجملتُع .   -ايعاّ  ايسأُٟٜٓٛ  -5

 اجلىمتني التالٗتني .  يف: أعسب الفعن )ٖسضى( 4ع

                 اهلل  عٓو ٜـــسض اـرلؾعٌ  يفتذلدد  ٫*  
 .اهلل عٓو ؾرلض٢ِؾعٌ اـرل  يفتذلدد  ٫* 

 .  ٖمصً وا ٔغري  ٘املٕصٕه فٗىا ٖأت اضي: ضع اضي غسط جاشوًا وكاُ  5ع

 ٜٓهسٕٚ ؾطٌ ايعًِ ئ ٜعًٛ غأِْٗ .  ايرٜٔ*          ايتؿٛم عًٝ٘ إٔ ٜطاعـ فٗٛدٙ . ٜبػٞ * ايرٟ
 .  الطمبجٕاب  يفاجلىن اآلتٗة جمصٔوة  يف:اجعن األفعاه  6ع

 . تسٜدؼكل َا  - 3  تصْٕٛٛ مح٢ أٚطاْهِ .  -2        تعٝؼ آَٓاّ  -1                
 ؾطٝطع٢ يهِ ايؿٛش  تتشدٚا إٕ  -أغ٢ٓ ايٓاع .   تهٕٛتسض بٓصٝبو ؾطٛف  إٕ:  7ع

 وا ٖمصً. وَ اجلىمة الثاٌٗة ٔغري ٔالطنيوَ اجلىمة األٔىل  )ضٕف( احرف         

  صمثسات٘ ػين  -ؾٝ٘  ؽًص عٌُط   .:ازبط بني اجلىمتني بأداة غسط جاشوة ٔغري وا ٖمصً  8ع
 .  ٖأت٘: صـٕب اخلطـأ فٗىـا  9ع

 ٜٓأ عٔ ا٭غساز ؾكد ٜٓر َٔ غسٚزِٖ . َٔ*                 ٜكًع عٔ ايتدخني ضٛف ٜطذلد صشت٘ . َٔ*  
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  . ٔاضبطّىاوضازعني  ٖأت٘ٔاجلٕاب فٗىا  طفعم٘ الػس:اجعن 11ع

    َٔ دعا إىل اـرل نإ َٔ ايساعني .    -1 
 عًُ٘ ضاد قَٛ٘ .  يفَٔ تؿا٢ْ   -2
  اـطأ .  يفَت٢ ٚشٕ اإلْطإ ا٭َٛز بعكً٘ لا َٔ ايٛقٛع   -3
 َت٢ ضاز اإلْطإ يف اـرل ؾاش بسضا خايك٘ . - 4
 

 

 

  

 سواء كاوت نشددة أو نخففة. الفعم بالوون توكيدأسلوب يراد به 
 

   ػػ

ػ.رضّٖػصداشظػاضطخضصػػػػػحرصن،ػأوػااضطخضصػػصداشظاحرصػرضّٖػػ:ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػادَّٓػسّٗػاضخغرػ.ػأوػادطغنػسّٗػاضخغرػػ]ػرددظفػحرفػاضطضظػاضطحذوفػشبلػظونػاضتوصغدػ[ػ.

 له حاالت ثالث : 

ػطتصاّلػبالمػاضػدــمػ]أيػضمػغغصلػرنػالمػاضػدمػبغفصل[.ػ-2ػػػػجوابّفػضػدمػ.ػػػػػػػػ-ػ1
ػدااّلػرضّٖػاالدتػبفلػ]اضطدتػبل[.ػػػ-4ػػػػػطثبــتـــــــّفػػ.ػػػػػػػػػ-3

 واهلِل ليتحقَقنَّ أمل المجتهد .    -     :ػ
 َمُكم(.ِه َلَأِكيَدنَّ َأْصَنا)َوَتاللَّ  -
 باهلل ألنالن حقي ،  ولو بعد حين .   -

وهو : ) الم األمر ـ النهي ـ االستفهام ـ التمني ـ الترجِّي ـ  الطلبإذا سبق بما يدل على 
 العْرض ـ التحضيض(

 لينفقن )لينفق( القادر في سبيل اهلل . :ػ   

 توكيد الفعل بالهوى
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 ال تصاحبن  )ال تصاحب( األشرار .  :ػ                         

 أتبحثن )أتبحث(عن التفوق ؟: ػ  

 )يسود ( العالم . نَّليت السالم يسوَد :ػ   

 )يتفوق (. نَّلعل  إسالم يتفوَق  :ػ                        

 أال تساعدن )تساعد(المحتاج  . :ػ              (

 هال تنزلن )تنزل( عندنا . :ػػ(

طنػذروطػػسػدػذرطّفػإذا)أيػ،ػواضتّٗػدبقػذصرعفػػذرطفػطنػذروطػوجوبػتوصغدهػسػدػإذا
ػ(ػ.ػػاضجوازاضوجوبػأوػ

 )٭ْ٘ غرل داٍ ع٢ً اضتكباٍ(  دروسي اآلن؛ ألذاكُرواهلل  :

 عٔ ٫ّ ايكطِ بؿاصٌ( ؾصٌ ٕ ايؿعٌ )٭  دروسي؛واهلل لسوف أذاكر  أو 
 ( . َٓؿٞ دٛاب ايكطِ  )٭ٕ           ؛ واهلل لن أذاكر دروسي أو 

 تٗة بالٍُٕ :اوتٍاع تٕكٗد الفعن اآل أضباببني :  1ع

ػغغضّّػصغدػاضظفضطغنػأبدّأػ.ػضنػواضضّٕػ-ػ2ػػػغظتصرػاضطربػوضوػبطدػحغنػ.ػضدوفػبفضضّٕػ-ػ1
ػواضضّٕػِّذاصرػاآلنػ.ػػ-ػ4ػػػرضّٖػاضػراءةػبحبػػاضطالبػغػبلػ-ػ3

 ُ الطبب : اتٗة وع بٗاجلىن اآليف بالٍُٕ  نتٕكٗد الفع ي: اذكس حك 2ع

ػاضدرسػجغدّاػ؟ػتغؼمعلػػ-3ػػػػػػػػػػػػػطوردهػ.ػسّٗاضططضمػإضّٖػاضغصلػػحضرػ-2ػػػػاضخغرػ.ػػسّٗػادّٓػ-1
غجتؼدػػ-:ػ)غغضّّػػ: اجعن األفعاه التالٗة وؤكدة بالٍُٕ ٔجٕبًا ٔجٕاشًا يف مجن وَ عٍدك 3ع
ػظحغظ(.ػػ-غتطفونػػ-



  

                         

   

 مع الجابري

 البد أن تكون في القمة

 الهحوعنالقة  حنو اجلبابرة

وهي المصادر التي لها أوزان تقاس 
عليها ، هي مصادر الرباعي و الخماسي  

 والسداسي

 وهي مصادر األفعال الثالثية ،
 ألنها سمعت عن وسميت سماعية ؛

العرب وليس لها قاعدة تقاس 
 عليها

 اسم يدل على حدث مجرد من الزمن . :و المصدر،  

 استعجال .  -اختالف    -إبداع    -قراءة    مثل :

   . من حروف الفعل الماضي ، بنفس طريقة المفعول المطلق 

 

 املصادر نوعان                             
 

 قياسية                                   مساعية                                   

 
ػ،ػخفصظ،ػوشدػحطضتػبطضػاِّوزانػدالالتػػالػضفبطػضؼفػدطفرغظػظطصفدرػاضثالثغاضػالػتظَسػأنػ
ػ:ػطظؼف
 ع٢ً: ِفَعاَلة ٍٓ ذاز٠ٔت  -ٓاع١  ٔص  -  ٔشزاع١:ػػطثل  سسؾ١ؾُٝا د
 ع٢ً: َفَعالن ٍٓ  دسٜإ .  -طرلإ   - َخَؿكإ:ػطثل   اضطسابؾُٝا د
 ُضعاٍ .  -ُشناّ   -  ُصداع:ػطثل   َسضؾُٝا دٍ ع٢ً:  ُفَعام 
 ِٝسؾُٝا دٍ ع٢ً:  َفِعيم  ٥رل . َش  - ٌَٝٗص  - سٌَٝز  :ػطثل                        صٛتأٚ ض
 ع٢ً:  ُفِعلة ٍٓ َُِس٠ -طس٠  ُخ  -٠  ُضُس:ػطثل                يٕٛؾُٝا د  .  ُس
 ع٢ً :  َفَعم ٍٓ ٍَٛ  -  َعَسز  - َع٢ُ:ػطثل                            بٝعؾُٝا د  . َس
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 ع٢ً :  عومُف ٍٓ  صٍٚ .ُْ  -  ُصعٛد  - ُقدّٚ:ػطثلػػػػػػػػػػػػػػػ    سسن١ؾُٝا د
 أغٗس َصادز ا٭ؾعاٍ  ايج٬ث١ٝ يف ا٫َتشإ  غايبّا ث٬ث١ٝ اؿسٚف  .  : هام جدًا
 ايطعٞ  ... إخل .   -ايٓكٌ     -ايبشح    -اُؾٗد    -اؿب    -ايعٌُ    -ايعًِ   طثلػ:ػػػ

 
 
 
َػ-ْػ-)ػِإػػِإِسَطفل(ػ،ػسطصدرهػغؾتّٗػرضّٖػوزنػ-َػ-ْػ-)ػَأػػَأِسَطلإذاػصفنػاضغطلػرضّٖػوزنػػ-ػ1
ػػ(ػ-ا

أعط٢  -أٚزد : إٜساد   -أعٖد : إعداد  -أَٖد : إَداد  -آثس : إٜجاز  -آَٔ : إميإ    -أبدع : إبداع   - ٔإِضَساب: َأِضَسَب  طثلػ:
 أٚؾ٢ : إٜؿا٤ .   -أٚس٢ : إحيا٤    -: إعطا٤ 
C  ( ، أعاد( ، ومعتل العين مثل )-ا  -)أ  أفعلإذا كان الفعل على وزن

في اآلخر  تاء مربوطةة( أي بزيادة   -ا   -)إ  إفعلةفمصدره يأتي على وزن  
 بداًل من األلف .

 أعاد : إعاد٠ .     -أغاد : إغاد٠    -أضاٍ :  إضاي١    -أثاز : إثاز٠    -أؾاد : إؾاد٠   -أداز : إداز٠    :ػطثل
ِػػ-ْػػ-تـػ)ػَتِغِطغل(ػسطصدرهػغؾتّٗػرضّٖػوزنػَ-َّػ-َػ-)ػَسطََّلإذاػصفنػاضغطلػرضّٖػوزنػػ-ػ2
 (ػ-ْغـػ

ٛٓخ : تًٜٛح   -  َتِػٔسٜد: َغٖسَد  :ػطثل  . عًِٓ : تعًِٝ   -دٓزب : تدزٜب    -ي
C  يأتي  ّفإذا كان الفعل معتل اآلخر )الالم( مثل : )قوَّّى ، ربَّّى( ، فمصدره

 بداًل من الياء في اآلخر مربوطة تاءِ  ْيـة( أي بزيادة -ْ  -على وزن تفعلة )تـ 

٣ٓٛ : تك١ٜٛ   طثلػ: ٣ٓٛ : تط١ٜٛ    -زٓب٢ : تسب١ٝ    -ق  ضٓش٢ : تطش١ٝ .   -ض
 

أوػػُطَغفَرَضظ(ػسطصدرهػغؾتّٗػرضّٖػوزنػَ-ََػػ-َػاػ-)ػَسفَرلإذاػصفنػاضغطلػرضّٖػوزنػػػ-ػ3
 (ػ-َػاػ-ِػ-َػةػػ/ػ-َػ-َػػاػ-ُطـػ)ػِسَطفل

ََُكِاَت١ًَ , ٔقَتاٍ    :ػطثل  : ٌَ ْٔصاع    - ََُػاَزَن١:  َغاَزَى  -َقِاَت َُٓاشع١ ,  َُشاضب١ , ٔسَطاب    -ْاشع :   ساضب : 

 طصفدرػاضغطلػاضربفرّٗ
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 (ػَسْطَضَضظ(ػسطصدرهػغؾتّٗػرضّٖػوزنػ)َسْطَضَلإذاػصفنػاضغطلػرضّٖػوزنػ)ػػ-ػ4

 ُٖٝٔ : ١ُٖٓٝ.   -ضٝطس : ضٝطس٠   -سػسز : سػسد١    -  َدِسَسَد١:  َدِسَسز - تسدِ : تسمج١  :ػطثل
C  يأتي على وزن  فإذا كان الفعل رباعيًا مضعفًا مثل : )زلزل( ، فمصدره

 / ِفْعالل( فَّْعلَّلَّة)
ٚٔضٛاع .  -شيصٍ : َشيصي١ , ٔشيصاٍ     طثلػ: َٚضٛض١ ,   ٚضٛع : 

 َػام ؼ٬ُ ؾُٗا ;يف ق١ُ اإلجياش ٚاإلعذاش  بأضًٛباهلل يف نتاب٘ ايعصٜص باإلسطإ إىل ايٛايدٜٔ ٚايدل بُٗا  أٚص٢)
ٚادبُٗا  تأد١ٜ, ٚمل ٜدخسا ٚضعا يف  َسٜسا إلضعادْا ٚاحملاؾع١ عًٝٓا دٗادا, ٚداٖدا  ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ػآٖا

ايطٝطس٠  باملس٤ايٛايدٜٔ ايتكدٜس ٚاإلطاع١ ٚاملطاعد٠ عٓد ايهدل, ٚددٜس  سل ؾُٔ , مْٛا نا٬َ ٚبكٞ سكُٗا عًٝٓا
 ( . يبعض ايٓاع عكٛم ٚايدٜ٘ ٜطٍْٛصٚات ايٓؿظ ٚٚضٛاع ايػٝطإ ايرٟ قد  ع٢ً

صدرػثفضثّٕػبػسطصدرهػغؾتّٗ،ػػطبدوءّاػبؼطزةػوصلػإذاػصفنػاضغطلػاضخطفدّٗػػ-ػ1
ػ.ػوزغفدةػأضفػشبلػآخره

 امحٓس : امحساز .  -اْطًل : اْط٬م    -اسذلّ : اسذلاّ     طثلػ:
ٌَ  : اؾٔتعاٍ     ٌَ  : أْؿعاٍ    -ايٛشٕ:  اِؾَتَع َِْؿَع ٌٖ  : اؾٔع٬ٍ   -ا   اِؾَع

عوػظغسػحروفػاضغطلػسطصدرهػ،ػػزائدةػبتفءطبدوءّاػػإذاػصفنػاضغطلػاضخطفدّٗػػ-ػ2
ػ.ػطفػشبلػآخرهػضمػطّٓاضطفضّٗػػ

َِ     طثلػ:  َتدسَسز : َتدسُسز .   -َتَعاَزف  : َتَعاُزف      -  َتَعًُِّ:   َتَعًَّ
ٌَ  : َتَؿٗعـٌ الوزى ٌَ :  َتَؿِاع   -:  َتَؿٖع  َتَؿِاَع

 طصفدرػاضغطلػاضخطفدّٗ
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 -آخره ألف مثل : ] تعدَّّى  زائدة بتاء مبدوءال : إذا كان الفعل الخماسي يام

تعالـى [ ، فمصدره  يأتي بقلب هذه األلف إلى ياء وكسر ما قبلها  فنقول  
 تعاِليًا [.  -: ]تعال   ]تعدِّيًا [ ، ومصدر  ]تعالَّـى   - تعدّ مصدر ]تعدَّّى[ : ]

 
 
 
ادتػ)ػاْدِتِغَطفل(ػسطصدرهػغؾتّٗػرضّٖػوزنػ-ػ-ػػ-ادتـػػ)ػاْدَتِغَطلإذاػصفنػاضغطلػرضّٖػوزنػػػ-ػ1
 (ػ-اػػ-ػ-

اضتع٢ً  :  -اضتذد٣ : اضتذدا٤   -اضتٛىل : اضت٤٬ٝ   -اضتٛزد : اضترلاد   -اضذلٓد : اضذلداد    -اضتعٌُ : اضتعُاٍ  :ػطثل
  اضتع٤٬ . 

 2-اِّخغرػ(ػ،ػوططتلػاضطغنػ)ػاضحرفػشبلػ-اػػ-إذاػصفنػاضغطلػرضّٖػوزنػادتغطلػ)ادتػػ
ػة(.ػ-اػػ-(ػطثلػ:ػ)ػادتغفد(ػ،ػسطصدرهػغؾتّٗػرضّٖػوزنػادتغطضظػ)ادتػأضف

 اضتؿاد : اضتؿاد٠ .  -اضتعاد : اضتعاد٠   -اضتكاّ : اضتكا١َ  -اضتػاز : اضتػاز٠  :ػطثل
     مثل : )اطمئنان  ( اسـتـ)   بــال تبدأ  ةدر سداسيامص هناك أنتذكَّّر-  

 اكفهرار(  -اشمئزاز 

,  , ٚا٫سل٦صاش َٓ٘ ٚػٓب ايهرب  , ٚايػذاع١,  ٭عسابٞ : مب ٜطٛد ايسدٌ ؾٝهِ ؟ قاٍ : بايدٜٔ ٚايهسّ قٌٝ) 
َعِٗ ٚا٫ضتؿاد٠ َٔ  ٚايتػاٚز, باسذلاّ ايهباز ٚا٫ضتُاع إىل آزا٥ِٗ  ٚايتكسب إىل ايٓاع , ايط٤ٛٚا٫بتعاد عٔ دًطا٤ 

 .( برٟ اؿاد١ املًٗٛف ٚا٫عتٓا٤  , , ٚايعطـ ع٢ً ايصػرل ػازبِٗ

  . : استخرج مصدرًا سؤال االمتحان
،ػػددادغظػوػربفرغظػوػخطفدغظػػثالثغظػوػاضطصفدرػنتتذصرػأ*ػضإلجفبظػرضّٖػعذاػاضدؤالػغجبػأنػ

ػ.(ػػت(ػ،ػأوػ)ػػػػاوػأنػططظمػاضطصفدرػتبدأػبــػ)ػ
 غايبّا تهٕٛ َه١ْٛ َٔ ث٬ث١ أسسف . : يةثالثاألفعال المصادر   - 1

  ع ... إخل ُِٓص  -ؾتض    -ْصع    -ضسب   -سػد   -ِ ًِٔع  -ٌ ِتَق طثلػ:

 طصفدرػاضغطلػاضددادّٗ
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 مصادر األفعال الرباعية   :   - 2
َٜ ْبشح عٓٗا : اييت   ايسباع١َٝصادز ا٭ؾعاٍ  ٚأغٗس ِٜـ  ــ  /  تـ  ــ  ــ    ١                         ـ ـ إ ــ  ــ  ا ــ  /  إ ــ  ا  ــ ٠     أٚ عٔ  تـ  ــ  ــ  

 . غايبّا  ــ  ا  ــ  ـ ـٔ/        ٠  ــ  ــ  ا  ــ  َُـ       عٔ   تًو ا٭غهاٍ ايطابك١ ْبشح ػد مل  ؾإذا

, ٚ بايتايٞ ْبشح  ؾكط(   ت)   أٚ( ,   ا إ٫ بــ )  تبدأ ٫املصادز اـُاض١ٝ  إٔ ترنَّس مصادر األفعال اخلناسية  :  - 3
 ٟ   ــٔ  ــ  ــ  تـ,    ــ  ـُـ  ــ  ــ  تـ/         ــ  ا  ــ  ــ  ــ  ا        : ١ايتايٝعٔ ا٭غهاٍ 

 ٠  ــ  ا  ــضـتـ   ا/        ــ  ا  ــ  ــ  اضـتـعٔ أغٗس أغهاشلا ٖٚٛ :  ْٚبشح مصادر األفعال السداسية  :  - 4

 ػأوػ)ػةػ(ػسّٗػظؼفغتّٕػػ،رضّٖػسطضّٕػبحرفػعوػ:ػ)ػاػ(ػشبلػاضحرفػاِّخغرػػػزادتذصَّرػأنػاضطصدرػاضطبدوءػبؾضفػػػ
ػ.سػطػ
ػربفرّٗػسػطػ.تذصَّرػأنػاضطصدرػاضطبدوءػػبــػ)ػػإػ(ػعوػطصدرػربفرّٗػسػطػ.ػعوػطصدرػػػػػ
ادتطفعػسؼّٗػػ-)طفرداػ:ػادتالمػ(ػعوػطصدرػددادّٗػزفضبّفػ.ػػادـتـ)ػػػبــاضطصدرػاضطبدوءػػػأنتذصَّرػػػػػ

ػخطفدغظػ(.
ػاصغؼرار(.ػػ-اذطئزازػػػ-طثلػ:ػ)اططئظفنػػ(ػادـتـ)ػػػبــالػتبدأػػظدرػددادغفطصػعظفكػأنتذصَّرػػػػػ
ػ.اضطصدرػاضذيػغبدأػبــػ)ػتػ(ػوشبلػآخرهػ)يػ(ػعوػطصدرػربفرّٗػزفضبّفػػأنتذصَّرػػػػػ
ػ.ػ(ػــػػـُـػػــػػــػػتـػ)ػطضطومػعوػطصدرػخطفدّٗػػحرفاضطصدرػاضذيػغبدأػبــػ)ػتػ(ػوشبلػآخرهػػأنتذصَّرػػػػػ
ادمػشدػتضحػّٕػ"ػألػ"ػطثلػ:ػ]ػاإلرالمػ[ػ،ػأوػأضفػاضتظوغنػطثلػ:ػ]ػإرالطّفػ[ػ،ػػأوػاضضطفئرػػاضطصدرػأنتذصَّرػػػػػ
ػػ]إرالطظفػ[ػ..ػإضّْػػػػػػػػوظطرسّٕػبؾنػظردهػإضّٖػحفضظػاضطغردػاضظصرةػ:ػ]ػإرالمػ[ػ.ػػطثلػ:

 َع ايصدل.  ايٓذاحإٔ ٜأتٞ  تعًُت -2    . َٚطا٤ إٔ أذنس اهلل صباسّا أسب -1
  عًٝو بأ٫ تطاؾس.  أقطُت -4   أزٜد إٔ أؾعٌ املعسٚف دٕٚ إٔ أْتعس دصا٤ .  -3
   .  ػتٗد إٔ ٜعذبين -6          إٔ ؼؿغ ايكسإٓ ايهسِٜ .   ٜطسْٞ -5

 ٜٓبػٞ إٔ تكٍٛ اؿل . - 8      ٜطسْٞ إٔ ٜتؿتض ايٛزد.   - 7
 جيب إٔ ؼطٔ إىل ٚايدٜو . - 10     ا٭شٖاز. ٜطعدْٞ إٔ أز٣   - 9
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ٟٛٓاسسص ع٢ً  -11  عٔ صدٜل ايط٤ٛ . إٔ تبتعدَٔ اـرل يو  -12   ص٬تو باآلخسٜٔ .  إٔ تك
 ايعداي١ . إٔ ؼكلتعٌُ اؿه١َٛ ع٢ً  -14    أزض٘ .  إٔ ٜسع٢حيسص ايؿ٬ح ع٢ً  -13
  ايكًٛب إٔ تتشداملٛد٠ تعٌُ ع٢ً  -16    عٔ نساَتٓا .  إٔ ْطتػين٫ ميهٓٓا  -15

 : استخرج كل مصدر مما يأتي وبني وزنه وأعربه :3س
 يف ت١ُٝٓ ايصادزات تك١ٜٛ ي٬قتصاد ايكَٛٞ .  -1
 ايتطش١ٝ َٔ أدٌ ايٛطٔ ؾٝٗا إْهاز يًرات . -2
 َٔ املس٠٤ٚ َٓاصس٠ ايطعؿا٤ ٚقازب١ املٓشسؾني .  -3
 . ع٢ً إقا١َ ٚطٔ ضعٝداملطا١ُٖ يف إعداد ا٫قتصاد تطاعد  -4

 : يات مو العبارة التالية كل مصدر وزنه واذكر فعله :4س
نٌ إْطإ قتاز إىل غرلٙ ملٓاصست٘ ٚايتعإٚ َع٘ , ٚيريو ٫ ٜطتطٝع ا٫ضتػٓا٤ عٔ ايٓاع ٚايتكدّ بدٕٚ َعا١ْٚ )

 . (ايتٛؾٝل سًٝؿ٘ عٓد تطرل اؿٝا٠اآلخسٜٔ ٚايتؿاِٖ َعِٗ عٓد َٛاد١ٗ املػه٬ت ٚبريو ٜهٕٛ 
 
 
 

X           مصدر يبدأ بميم زائدة ويدل على الحدث مثل المصدر األصلي. هو  
x المصدر  .  مثلعلى المعنى المجرد من الزمن  دلهو اسم  أو 

 يف املجاٍ اآلتٞ : )املصدز(تطاٟٚ ضعّٝا  اييت :(ػطدطّٖ)ػطثل

 . ععُّٝا (ٚقعّا)ٚقع اـدل يف ْؿطٞ َٛقعّا  طثفلػآخرػ:
 أٚشاْ٘ ٚ طسٜكت٘ ٖٞ ْؿظ أٚشإ ٚ طسٜك١ صٛؽ  ازلٞ ايصَإ ٚ املهإ   )يف ايج٬ثٞ ٚ  الميمي: المصدر

 . غرل ايج٬ثٞ( , ٚ اضِ املؿعٍٛ َٔ غرل ايج٬ثٞ , ٚ خيتًـ عُٓٗا يف أْ٘ ميهٔ إس٬ٍ املصدز ايعادٟ قً٘
 
 
 

 املصدر امليني
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  ِكتٌ ََ:  قتٌ      ,     ِٛق٢ََ:  ٚق٢      ,     سبِػََ:  غسب   

  (:   ََِؿٔعٌ) ٚشٕ  ع٢ً نإ ايؿعٌ )َجا٫( َعتٌ ا٭ٍٚ ٚناْت ٫َ٘ صشٝش١ , ٚؾا٩ٙ ؼرف يف املطازع ٜهٕٛ َصدزٙ ؾإٕ

  ِٛٔقعََ:  ٚقع     ,    ِٛٔضعََ:  ٚضع       ,     ِٛٔعدََ:  ٚعد

 سَُطتػَؿ:  اضتػؿس     ,     ََُكاّ:  أقاّ      ,    زَُدَس:  أخسز
 

واسم المكان واسم المفعول : كيف نفرق بين كل من اسم الزمان  1س
 والمصدر الميمي من غير الثالثي ؟

دـ : ايرٟ ٜؿسم بني نٌ َٔ اضِ ايصَإ ٚاضِ املهإ ٚاضِ املؿعٍٛ ٚ املصدز املُٝٞ َٔ غرل ايج٬ثٞ ٖٛ ضٝام اؾ١ًُ: 
 ؾٓكٍٛ:

ػسّٗػاضطثفلػاِّول:ػصضطظػ)ُطْدَتْخَرج(ػادمػطصفن   املا٤  . َُِطَتِدَسزايب٦س  - 1
 سّٗػاضطثفلػاضثفظّٗػادمػطغطول  . َٔ ايب٦س  َُِطَتِدَسزاملا٤  -2
 سّٗػاضطثفلػاضثفضثػادمػزطفن  . املا٤ صباسا  َُِطَتِدَسز -3
 سّٗػاضطثفلػاِّخغرػطصدرػطغطّٗ. عذٝبّا   َُِطَتِدَسدّااضتدسدت املا٤  -4

ػبدضؼفػاضطصدرػػضّٓظ،ػوػأظظفػظدتطغّٓػأنػظحذسؼفػػرالطظػاضصضطظػأنػتصونػطصدرّاػطغطغّفػػ-ػ1
ػغتعغرػاضططظّٖػ.ػدونػأنػاِّصضّٗػضضغطل



  

                         

   

 مع الجابري

 البد أن تكون في القمة

 الهحوعنالقة  حنو اجلبابرة

ََٗر   ََٗر  بٔ ايعصٜص عُس ْ ِٓ ِٗر(َ  )ضًٛن٘(. ََِطًََه٘ , ٚضًو بٔ اـطاب عُس ددٙ ايععِٝ)ْ

ػآخرهػسّٗػاضطغطّٗػتفءػصغعظػاضطصدررضّٖػػشدػتزادػ-ػ2

ًََِٗه١(  : ََِؿَطد٠ ( , ٚ )ًَٖو : )َؾَطَد        ََٚ   َٕ َٖا َٗا١ْ : )  (   . َََشب١ : ( , ٚ )َسٖب  ََ

ُِٓت)  ٍٔ  ُن ُٙ َُٓر شَ ََِسآ ؾًُاَّ تكاَبًِٓا أخِرْا ْتذاَذُب أطساَف ا٭سادٜٔح , ٚمِل  ,ع٢ً َٛعٕد ََع أضتاذٟ ايرٟ تاَقِت ْؿطٞ إىل 
ُٜ٘ٔؿِت أضتاذٟ  ََِؿطد٠ّ يًُس٤ٔ   َنعادٔت  ُ٘ ٜٖاَى ٚايؿساَؽ ; ؾإْٓ ٍَ يٞ : إ ِٕ ٜٓصشين ؾكا ُ٘  ,أ ٜٖاى ٚاملصاَح ; ؾإْ ٍٔ , ٚإ ًََِٗه١ّ ٔيًُا ََ

ُٖٔب ِِ   ُِٜر َٗا١َْ . ٚاِعًَ ُٜٛزُخ امَل َٗاب١َ , ٚ ٕٖامَل ٌٔ سٝأتو  أ ِٔ يف َطتكب ٕٔ ؾ٬ تُه ٍٔ يف طبٔع اإلْطا ُ٘ . عبّداقب١َ املا ٍَ  ٚملَّا ي طا
َُٓا   َٞ َس٠ّ أخس٣  ع٢ً اْصسِؾٓاَُكا ِٕ ًْتٔك  .( أ

 

     ٚؾكو اهلل يف لاح ضعٝو .  -1
 أقسأ يكسإٓ يٝهٕٛ يو َٓ٘ عع١ .  -2
     يف ايصدم لا٠ ٚيف ايهرب ضسز .  -3
ٔٔ ْؿطو عٔ ض٪اٍ ايٓاع بايعٌُ .  -4  أِغ
     ٜٓتعِ ايعٌُ يف بد٤ ايٓٗاز .  -5

ٍَ ايهعب١ .  -6  َسٗد طٛاؾو سٛ
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 للداللة تاء تأنيثتليها  زيد على آخره حرفان هما ياء مشددة اسم 

 . على معنى المصدر الصفة الصناعيةبهذه 
 المشتق االسمومن  الجامد االسم من الصناعيالمصدر  ُيصاغ . 

ػػ"ػػػػاضحرػ/ػاضُحرؼغَّظػػ"ػػ-
ػػػػ"االظدفنػ/ػػاإِلِظدفِظغَّظػػ"ػػ-
ػػ"اضحجرػ/ػاضَحَجرغَّظػػ"ػػ-
ػػ"ػاضؼطقػ/ػاضَؼَطِجغَّظػ"ػػ-
ػػػػػ"اضطضمػ/ػػاضِطِضطٌغظػػػ"ػػ-
ػ.ػ"اضطدئولػ/ػاضَطْدُؤوضغَّظػػ"ػػ-
 : ا٫ضِ املٓطٛب املصدزقد ٜتػاب٘   هام جدًا بني املصدز  ْٚؿسميف طسٜك١ ايصٝاغ١ ,   ايصٓاعٞٚ 

     إذا قًٓا:  ؾُج٬ّاملٓطٛب بطٝام اؾ١ًُ,  ايصٓاعٞ ٚا٫ضِ
ػ.ػػػػػػاضرأدطفضغظػطذعبػزربّٗ*ػ
ػ.اضطذاعبػاضرأدطفضغظػدخغضظػرضغظفػ*ػ

؛ ألوها نوسوبةكلنة  النثام الثاوي، وفي نصدر صواعيفي النثام األوم  الرأسنالية فكلنة
 .نوسوبًافي حام كووها اسنًا )صفة( وقعت وعتًا 

فهو نصدر  كان غير ذلكفهو اسه نوسوب .   و إذا  كان وعتًا )صفة(إذن االسه إذا 
 صواعي غالبًا .

 

 

 املصدز الصٍاع٘
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رظدػاإلررابػأنػشططظػاضظحوػغجبػأنػُتػرأػصضؼفػشراءةػسؼمػشبلػإجفبظػأيػدؤالػ،ػوػأنػشططظػاضظحوػػ:ػتذصر**ػ
،ػ)اضتوابّٓػ،ػاضتطغغزػ،ػاضحفلػ...ػإضّْ(ػػطثلػ:ػ)اضُغضل(ػ(،ػوػطصطالتػضضجطلاضُططد)ػربفرةػرنػجطلػادطغظػأوػسطضغظػأوػظفدخظ

وذضكػػ،ػطنػاِّرصفنػاِّدفدغظػضضجطضظػأمػطنػاضطصطالتػ)اضُغضل(ضذضكػشبلػاإلررابػحددػاضصضطظػاضططضوبػإررابؼفػعلػعّٗػ
ػضغدؼلػرضغكػاإلررابػ.

ػبحثػرن:فطنػاضصرفػ:ػسػإذاػطضبػسّٗػاالطتحفنػططظورّفػ**ػتذصرػ:
ػتطفثغلػػ-تػفضغدػػػ-ططفضمػػػ-ػػػطدفجدػػػػطثلػ:ػ{ػ- ْيػ ػ- اػ ػ- ػ- /ػ ػ- ػ- اػ ػ- ػ-ػ}ػػػصغعظػطظتؼّٖػاضجطوعػ:ػ*
ػ.أذدػػػ-ػأزضّٖػ - أحطق ػ-أصرمػػّٖػوزنػأسطلػطثلػ:صغظػرضػ*
ػ-طغتوحػطفػشبضؼفػ(ػطثلػ:ػدضَطّٖػػ)ػوعوػادمػآخرهػأضفػ{ىػ َػ- ػ- ػ- ػ}  ػاضطػصورةػ: اضتؾظغثػ االدمػاضطظتؼّٗػبؾضفػػ*

ػصبَرىػ.ػػ-ػدظَغف
ئدتفنػبطدػثالثظػأحرفػأوػأصثرػ(ػ]اء[ػزاػ)ػوعوػادمػآخرهػػ{اػء ػ- ػ- ػ-ػ}ػاضططدودةػ: اضتؾظغثػ االدمػاضطظتؼّٗػبؾضفػػ*

ػعغغفءػ.ػػ-ػطثلػ:ػصحراء
سّٗػجطضتغنػبحغثػتصونػسّٗػاِّوضّٖػطجرورةػبفضغتحظػ،ػػوسّٗػطثاّلػػ"ػ"طظفعقجطلػصضطظػػإذاػطضبػسّٗػاالطتحفنػ**ػتذصرػ:

ػ.ػاِّخرىػطجرورةػبفضصدرة
ػ.طنػاضصرفػظططظورػطظفعَقسؿجفبظػاضجطضظػاضطجرورةػبفضغتحظػتصونػعصذاػ:ػ*ػصضطظػػػػ-ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػ.طنػاضصرفػظططظورػطظفعِقاضوإجفبظػاضجطضظػاضطجرورةػبفضصدرةػتصونػعصذاػ:ػ*ػصضطظػػػػ-
الدمػ:ػطبتدأػطؤخرػطرسوعػػ،ػطثلػػ:ػسّٗػأيػجفرػوطجرورػػغؾتّٗػبطدهػادمػغصطلػاضططظّٖػ،ػسؿررابػعذاػاػ:**ػتذصرػأنػ

ػرظطفءػ.ػرضطفءطصرػ
ػػطفػاعتدغظفػ.ػاضضُّٕغطربػدائطّفػطبتدأػوخبرهػغصونػطحذوسّفػوجوبّفػ.ػطثلػ:ػضوالػػضوالاالدمػاضواشّٓػبطدػػ**ػتذصرػ:
ػأخوةػ.ػاضطؤطظونطثلػ:ػإظطفػ،ػاالدمػاضواشّٓػبطدػ)إظطف(ػغطربػطبتدأػطرسورّفػػ**ػتذصرػ:
بئس(ػغطربػ"ػطبتدأػطؤخّرا"ػأوػ"ػخبرّاػضطبتدأػطحذوف"ػ.ػطثلػ:ػ"ػظطمػػ-طّٓػ)ظطمػػاضطخصوصػبفضطدحػأوػبفضذمػ**ػتذصرػ:

ػ"اضطصرغوناضطالبػ

 اضخالصظػاضطغغدة
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ػطبتدأػطؤخرّاػسػطػوُغدطّٖػ:ػاضطخصوصػ.طثلػ:ػحبذاػاضتغوقػالحبذاػ(ػسغطربػ:ػ-**ػأطفػاالدمػاضواشّٓػبطدػ)ػحبذاػ
ػإذاػصفنػظصرةػطظصوبظػسؿظّٕػغطربػتطغغزّاػ.ػطثلػ:ػظطمػخضػّفػاضوسفءػ.ػ**ػاالدمػاضواشّٓػبطدػظطمػأوػبئس

وبخفصظػجفرػوطجرورػسّٗػطحلػرسّٓػخبرػطػدمػ.ػطثلػ:ػأحترمػغطربػطبتدأػطؤخرّاػػاالدمػاضواشّٓػبطدػ)بخفصظ(ػ**ػتذصرػ:
ػ.ػاضطتغوشوناضطالبػوبخفصظػ

ضغطلػطحذوفػتػدغرهػأخصػأوػأرظّٗػوصضطظػ"ػخصوصّفػ(ػغطربػطغطواّلػبّٕػخفصظػ-خصوصفػاالدمػاضواشّٓػبطدػ)ػ**ػتذصرػ:
ػ"ػظغدؼفػتطربػطغطواّلػططضػّفػضغطلػطحذوفػ.ػطثلػ:ػأذفعدػبراطقػاضتضغزغونػوخصوصّفػطبفرغفِتػصرةػاضػدمػ.

ػ(ػإذاػضمػغػّٓػبطدعطفػادمػغطربفنػحفاّلػ،ػطثلػ:ػأحبػطبفرغفتػصرةػاضػدمػبخفصظػ.بخفصظػ-خصوصفػ)ػ**ػتذصرػ:
ػطحبوبػػػػاضحقَّطثلػ:ػاضػفئلػػ.،ػأوػطغطولػبّٕػطظصوبػػ:ػسفرلػطرسوعػػاضغفرلإررابػطططولػادمػزفضبّفػػػ:**ػتذصرػأنػ
ػسّٗػاضطفضمػ؟ػاضدالمطثلػ:ػعلػطحػًقػػ:ػظفئبػسفرلػطرسوعػ.ػإررابػطططولػادمػاضطغطولزفضبّفػػػ:**ػتذصرػأنػ
]رظطّٖػ،ػرضغفػ،ػدظغف[ػ،ػأوػػسطضّٖأوػرضّٖػوزنػػ]أصبرػ،ػأرظمػ،أذد[ػ،ػػأسطلغؾتّٗػرضّٖػوزنػػتغضغلاضادمػػ**ػتذصرػ:
ػػأرظم)ػ(ػطثلػ:اضبفءاإلغطفن(ػأوػبطده)ػأجطل(ػطثلػ:ػ)طفػطفالػتخترػادمػتغضغلػسّٗػشططظػاالطتحفنػشبضّٕػ)صضطظػخغرػ،ػ

ػوػضغسػادمػتغضغلػ.ػسطلػتطجببؾطظ(ػ;ػِّظّٕػزفضبّفػ
االدمػاضطظصوبػاضواشّٓػطبفذرةػبطدػصفنػأوػإحدىػأخواتؼفػغطربػخبرّاػطظصوبّفػضضغطلػاضظفدّْػوضغسػحفاّلػ.ػػ**ػتذصرػ:

ػ.ػظذغطّفأصبّّػػإدالمطثلػ:ػ
سطلػأطرػاجتؼديػ"ػػإررابّٕػ:ػػػ-اجتؼدواػػػػ-سطلػاِّطرػاضطتصلػبؽخرهػاضضطفئرػ)وػ.ػاػ.ػي(ػطثلػ:ػ"ػاجتؼداػػػ:**ػتذصرػأنػ

ػ.ػطبظّٗػرضّٖػحذفػاضظون
ػ.ػػظونػاضتوصغدأوػػظونػاضظدوةاتصلػبؽخرهػػطضفرعأوػأيػسطلػػأطرأوػػطفضسطلػػعوػصلػطبظّٗاضػغطلاضػػ:**ػتذصرػأنػ
ػ .ػسطلػطضفرعػضمػغتصلػبؽخرهػظونػاضظدوةػأوػظونػاضتوصغدػعوػصلػططرباضغطلػاضػ:**ػتذصرػأنػ
واوػػ-المػاضجحودػػ-سفءػاضدببغظػػ-حتّٖػػ-المػاضتطضغلػػ-صّٗػػ-ضْنػػ-)أال(ػ]أْنػػ:ػأدواتػظصبػاضطضفرعػعّٗػ**ػتذصرػ:
ػ.إذنػ[ػػ-اضططغظػ

ػ.(غغذضوا)ضنػأوػبحذفػاضظونػسػطػ(غغذَلطثلػ:)ضنػػوالػغظصبػاضغطلػاضطضفرعػإالػبفضغتحظػ

ػطدبوقػبؾداةػاضظؼّٗػطضفرعأوػػأطراضطضفرعػاضطجزومػسّٗػجوابػاضطضبػزفضبّفػسّٗػاالطتحفنػغؾتّٗػبطدػسطلػػ**ػتذصرػأنػ:
ػ.ػتظجّّػسّٗػاضطذاصرةالػتتصفدلػ،ػأوػػتتغوقذاصرػبجدػػطثلػ:ػػ )ال(

ػاِّطرػ..إضّْ(ػ-اضظؼّٗػػ-طثلػ:ػ)االدتغؼفمػ اضظفصبظػتصونػطدبوشظػبطفػغدلػرضّٖػاضطضبػ،ػسفءػاضدببغظػ**ػتذصرػأنػ:
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ذاصرػبجدػستظجَّّػ،ػأوػالػتظَسػاضضّٕػسغصوَنػبطوظّٕػططكػدائطّفػ]الحظػاضغرقػ..ػاضغفءػتجطلػاضطضفرعػطظصوبّفػػطثلػ:
ػ.[سّٗػجوابػاضطضبػوحذسؼفػغجطلػاضطضفرعػطجزوطّف

ػإذاػطضبػطظكػسّٗػاالطتحفنػأنػتصلػبغنػجطضتغنػبؾداةػذرطػجفزطظػطظفدبظػ،ػوتعغرػطفػغضزمػ.ػػػ**ػتذصرػ:
ػتحػػونػاضتغوق(.ػػ-غزدادػاضدخلػاضػوطّٗػ(ػ،ػأوػ)تذاصرونػبؿخالصػػ-ظفػرطاّلػأحدنػ)غؤديػاضطوػطثلػ:

طنػاضغطضغنػسّٗػاضطثفلػػواحذفػاضظونآخرػحرفػػشبلحرفػأوػػآخرإذاػصفنػػتحذفػحرفػاضطضظستذصرػرظدػاضربطػأنػ
ػاضثفظّٗػ،ػسغصغرانػعصذاػ:

ػتذاصرواػبؿخالصػػػتحػػواػاضتغوق.طتّٖػػ-ػػإنػغؤدَّػاضطوظفػرطاّلػأحدنػغزدْدػاضدخلػاضػوطّٗػ.ػ-
ػأنػأداةػاضذرطػاضتّٗػغغصلػبغظؼفػوػبغنػسطلػاضذرطػادمػعّٗػ)أي(ػسػطػ.ػ**ػتذصرػأنػ:
(ػسػطػ،ػوػبفضتفضّٗػظبحثػرنػاضذصضغنػػت ،ػأوػ)ػبدونػعطزةػاػ( الػتبدأػإالػبــػ)ػاضطصفدرػاضخطفدغظػ:**ػتذصرػأنػ
ػي( ػِ-ػػػ-ػػػ- )تـػ  /ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ-ُػػػ-ػػػ-ػػػ-ػ تـػ   /ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ-ػػػػا ػ-ػػػػ-ػ ػ- اػػػ   اضتفضغغنػ:

 تردؼيػػ.ػػ-تطفِضّٗػػػ-تدحُرجػػػػػ/ػػػػتحدؼيػػػػ-تطفُونػػػػ-اصغرارػػ/ػػػتػدُّمػػػ-اظدسفعػػػ-احترامػػطثلػ:

ػسفبحثػرنػ)أنػ+ػطضفرع(ػ،ػوالػتظَسػبطدػاِّسطفلػ:ػ]غجبػ،ػغظبعّٗ،ػغضزمػ،ػغطصن[ػطصدراػطؤواّلػإذاػطضبػسّٗػاالطتحفنػ**ػتذصرػ:
ػ.ػاضطصدرػاضطؤولػسّٗػطحلػرسّٓػسفرل

 .ػػطبتدأػأوػطططوفػأوػطعرىػبّٕػأوػطحذرػطظّٕػزفضبّفطفػبطدػاضواوػأوػاضغفءػػ**ػتذصرػأنػ:

ػطثلػ:ػجفءػأبّٗػوأطّٗػخرجتػ.ػػػػ.ػ اضطبتدأػغؾتّٗػبطدهػطفػغصطلػاضططظّٖػ-
ػػ(بغنػاضجطضتغنػ)الحظػاضغرقػ .ػ طثلػ:ػجفءػأبّٗػوػأطّٗػػػاضطططوفػضّٕػرالشظػتجططّٕػبفدمػشبضّٕػػ-
ػاضتوصغدػبفضظونػ:ػواجبطضفررّفػوطضبػطظكػأنػتجطضّٕػ إذاػأرطفكػسطالػػ:ػأنػ**ػتذصر

ػ(ػ.اضظون(ػثمػسّٗػآخرػاضغطلػ)اضالم(ػثمػأدخلػرضّٖػاضغطلػ)ػواضضّٕطثل:)ػطػدمػبّٕضّٓػسّٗػأولػاضجطضظػ
واضضّٕػضغدطدنػ:ػػواجبػاضتوصغدػ-:ػػاإلجفبظ.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواجبػاضتوصغدػبفضظونػػاجطلػاضغطلػ)غدطد(ػػطثلػ:

 أبظفؤظفػبفضتغوقػ.

ػاضتوصغدػبفضظونػ:ػجفئزطضفررّفػوطضبػطظكػأنػتجطضّٕػ إذاػأرطفكػسطالػػ:ػأنػ**ػتذصر
ػ.ػاضتوصغدػجفئزػاجطلػاضغطلػ)غدطد(ػلػ:ػطثػأولػاضجطضظػ"عل"ػثمػاضغطلػوضّٓػسّٗػآخرهػاضظونػ.ػسّٗضّٓػ
ػعلػغدطدنػ)غدطد(ػأبظفؤظفػبفضتغوقػ؟ػجفئزػاضتوصغدػ:ػ-

وطفزالػوطفػػوػطفػاِظَغكَّػ وػأضحّٖػوظلػوأطدّٖػوبفتػوصفرػوضغسػوطفػَبِرَحػوػطفػستـػعّٗػ)ػأصبّّػػأخواتػصفنػ:أنػػ**ػتذصر
ػغططلػرطلػاضطفضّٗػ.ػ -ػسّٗػططظمػعذهػاِّسطفلػ-دام(ػ،ػوالػتظسػأنػاضطضفرعػوػاِّطرػ
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ػ"ػَبَدأػ-َأَخَذػػ-َأِظَذؾػػ-ػَحَرىػ-َرَدّٖػ-َأْوَذكػػ-صفَدػاضطذؼورةػعّٗػ:ػ"ػػ:ػصفدػػأخواتؼفػ **ػتذصرػأن
ادطؼفػطرسوعػوخبرعفػالػغؾتّٗػإالػجطضظػسطضغظػػسّٗػطحلػظصبػ،ػوعذهػاضجطضظػػسطضؼفػسطلػطضفرعػسػطػػ: تذصرػأنػو**

ػطثلػػ:ػردّٖػاضتغوقػأنػغؾتغظفػ.
أوػضطغرّاػ ادمػصفدػوػأخواتؼفػأوػاضغفرلػأوػظفئبػاضغفرلػغؾتّٗػ:ػادطّفػظفعرّاػادمػصفنػوػأخواتؼفػأوػ :ػ**ػتذصرػأن

ػضطغرّاػطدتترّاػسػطػ.ػأو طتصاّل
ػظذغطّفػ.ػػ×طحطدػػصفنػػػ-طجتؼدّاػػػتصظػػ-ظذغطّفػػػأدعمصفنػػطثلػ:ػ
عظفكػأسطفلػتظصبػطغطوضغنػ،ػػ(بطغطوضغن)أيػغصتطلػططظّٖػجطضتؼفػػاِّسطفلػاضتّٗػتظصبػطغطوضغنػ:ػأنػ**ػتذصر
ػ: عّٗػػاضطبتدأػوػاضخبرػأصضؼطف
ػ.اتخذػ(ػػ-ػصٌغرػػ-ػجطلػ-ػوجدػػػ-ػرضمػػػ- ػرأىػػ- زرمػػ-حدبػػػ-خفلػػ-ػ)ػظن

ػطثلػ:ػظنػطحطدػاضططرػطتوشغّف.ػ
ػدؾلػ(ػ.ػ-أضبسػػػ-صدفػػػ-ػأرطّٖػػ-ػطظّٓػػ-عّٗ:ػ)طظّّػػسطفلػتظصبػطغطوضغنػ،ػضغسػأصضؼطفػاضطبتدأػواضخبروعظفكػأػ-

ػطظّّػاضضّٕػاالظدفنػظططّفػالػتطدػوالتحصّٖػسؼلػطنػذصورػ؟!ػػطثلػ:
ػ.ػصغفتوػبطدػاضظصراتػػأحوالبطدػاضططفرفػػاضجطلأنػػ **ػتذصرػ:

غبحثػعذاػاضغطلػعّٗػجطضظػاضظطتػطثلػ:ػعذاػطفضبػػجطضظػسطل)طظطوت(ػ+ػػظصرةسفبحثػرنػػظطتّفػجطضظسؿذاػطضبػطظكػ
ػ.ػػرنػاضتغوق
أوػغفءػػ بطالطظػسررغظػسػطػعوػاضغطلػاضطضفرعػاضطتصلػبؽخرهػأضفػاالثظغنػأوػواوػاضجطفرظػاضغطلػاضططربػ**ػتذصرػ:

ػاضطخفطبظػ)اِّسطفلػاضخطدظ(ػ.
ػعلػأظِتػتذاصرغنػ؟ػػ-اضطتغوشونػغحػػونػأحالطؼمػ.ػػػػػػػػطثلػ:
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػ
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(1)ناْت َٓبعج١ عٔ ْؿظ بازل١ . اضتػعس اؾُاٍ يف نٌ  إذاايعاٖس٠ إ٫  يًبط١ُ ق١ُٝ ٫) :ػاضدورػاِّولػمػػ5199ػ
ٚأْا١ْٝ ػعً٘ )عابطا( ,  ٚغسٙ طُع ي٘ َٔ تبتطِ يو اؿٝا٠ , ٚاإلْطإ بطبع٘ باضِ ي٫ٛ َا ٜعسض ٚابتطِ( ْؿطو , ؾتٗٓأغ٤ٞ )

ظ قًب٘ , ؾهٌ إْطإ ٜس٣ ايدْٝا َٔ خ٬ٍ عًُ٘ املدْٓ( ايؿسد)ٜس٣ اؿكٝك١  ٫ ٚ , َٚٔ أدٌ ذيو ٫ ٜس٣ اؾُاٍ ايؿسد ايعابظ ٚدٗ٘
 . (خًكت نُا ٚايبٛاعح طاٖس٠ ؾإْ٘ ٜس٣ ايدْٝا مج١ًٝ ٚايؿهس ْعٝؿّا (طٝبّا)ؾإٕ ٜهٔ ايعٌُ  , ٚبٛاعج٘ ٚؾهسٙ

 ايكٛضني يف ايٓص َبٝٓا ايطبب . بنيَا  اضبط  - (أ)
   اضتدسز َٔ ايكطع١ ايطابك١ :  -ب() 

    .  ايطًب دٛاب يف فصَّٚا َطازعّا ؾع٬ -
  . َعُٛي٘ ٚبني عا٬َ ؾاعٌ اضِ -
      . َصدزّا ث٬ثّٝا   -
 ٚأعسب َعُٛي٘ . عا٬ََؿعٍٛ  اضِ -
 اخذل :   - (دـ)
ٛٓخ ( َصدز .. ) ث٬ثٞ  - 1  ضداضٞ (. -مخاضٞ  -زباعٞ  -)تً
ٌٓ  -اؾتعٌ  -املصدز) اضت٬ّ( دا٤ ع٢ً ٖرا ايٛشٕ ; ٭ٕ ؾعً٘ ع٢ً ٚشٕ :   ط اْؿعٌ  - 2     اضتؿعٌ ص . -اؾع
(2)1995ؾأٜإ ٜصابٛا  أْؿطِٗ ب٘ دا٥ُّا ؾٝأخرْٕٚأضـ ملٔ ٜعتكدٕٚ باؿغ يف ايدْٝا  إْٓا:  )ػاضدورػاضثفظّٗػمػػ ,

َٔ  سٝاتٓاقاعد٠ , ؾٌٗ ٜسض٢ أسد َٓا بٗرا املٛقـ ؾٝشهِ ٖهرا ع٢ً اؿٝا٠ , سكا إٕ  ٚجيعًٛٙغرل أٚ غس ) ٜٓطبْٛ٘ ( إىل اؿغ , 
 .(اعتكد بػرل ذيو  ٖٛ  ايػدص املدط٧ اعتكادٙ  َٚٔايجُاز َٓٗا إ٫ بكدز َا ْصزع ؾٝٗا  صٓع أٜدٜٓا , ٚإْٓا ٫ ْطتطٝع دين

   اضتدسز َٔ ايكطع١ ايطابك١ :  -ب()
  ؾا٤ ايطبب١ٝ َطازعّا َٓصٛبا بعد  ؾع٬  -
 .  فسٚزا بد٫ -
 .  َصدزّا -
 ., ثِ أعسب ا٫ضِ بعدٙ  ؾاعٌ اضِ -

 بني ايكٛضني يف ايٓص ايطابل . َا صشض -( )ب

 عٔ املطًٛب بني ايكٛضني ملا ٜأتٞ : أدب -)دـ(
   باملدح ( . كصٛصا"  ) ادعٌ ٖرا ا٫ضِ  ايتؿا٩ٍ"   -
 .ٚادب ايتٛنٝد بايٕٓٛ (   ايؿعٌ) ادعٌ  "   ٜأخر"  -

 تدرغبفتػظحوغظ
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 ٫ تذلدد ؼكل ٖدؾو " . ايطايب أٜٗا: "  إعسابّٝا اآلت١ٝ ضبطّا اؾ١ًُ اضبط -(د)
, ٚمتد اإلْطا١ْٝ باملصًشني ايرٜٔ ٜبعجٕٛ  ا٭َِ ايعع١ُٝ ٖٞ اييت تٓذب ايععُا٤ )  :ػاضدورػاِّولػمػػ1996(ػ3)

. إٕ آثازِٖ ٫ تكـ عٓد سدٚد أٚطاِْٗ بٌ  ع٢ً طسٜل ايتكدّ ايساؾعٕٛ زا١ٜ اؿل, ؾايععُا٤ ٫غو ِٖ املصابٝض  نٛأَ اؿٝا٠ ؾٝٗا
 .(تذاٚشٖا إىل أبعد اآلؾام ايسسٝب١ت
 ؾٛم اـط.أعسب َا   - )أ( 

   اضتدسز َٔ ايكطع١ ايطابك١ :  -ب()
                      .اضِ تؿطٌٝ  -     . َصدزّا صٓاعّٝا -
 َصدزّا , ٚبني ْٛع٘ .  -   . ٛي٘اضِ ؾاعٌ عا٬َّ, ٚأعسب َعُ -

 . "ايععُا٤" يف مج١ً عٝح تهٕٛ كصٛصا باملدح َع ايطبط ضع ن١ًُ   -)دـ( 
 , ٚغرل َا ًٜصّ. ". ادعٌ ايؿعٌ ٚادب ايتٛنٝد بايٕٕٓٛباؾ١ٓ امل٪َٓٛ"ٜؿٛش   -( د ) 
إٕ ايكًب ٫ ٜصؿٛ إ٫ باحملب١, ؾهٔ يًٓاع قبّا, ٚأعًِ إٔ  قاٍ سهِٝ يٛيدٙ : ٜا بين :  ) اضدورػاضثفظّٗػمػػ1996(ػ4)

, ٚإٕ تسد َعسؾ١  عسنت٘ ايػدا٥د ط٬ّٜٛ ؾذعًت٘ أق٣ٛ عٛدّا ايرٟ, ؾايٓادض يف اؿٝا٠ ٖٛ يػ٤ٞض٬ّٗ ٫ ٜصًض  غ٤ٞجيد نٌ  ايرٟايؿسد 
 .ايسأٟ(, ٫ٚ تػطب ؾتؿكد صٛاب  ايٓؿٛع ؾًتعسؾٗا ٚقت ايػد٠

 اـط .ؾٛم أعسب َا   - )أ( 
 اضتدسز َٔ ايؿكس٠ :   -ب( )

 . َطازعّا َٓصٛبّا, ٚبني ضبب ايٓصب -    اضِ ؾاعٌ , ٚبني ْٛع٘ . -
 َصدزّا ث٬ثّٝا .  -   . ٚشْ٘, اضِ تؿطٌٝ  -
 ُصؼ َٔ ن١ًُ )ايؿسد( َصدزّا صٓاعّٝا, ٚضع٘ يف مج١ً.  -( ـد )
 ادعٌ )احملب( كصٛصّا باملدح.  -( د ) 
٭ْ٘ ٫ ضعاد٠ يًبػس١ٜ إ٫ يف ظٌ  ;, ْٚطع٢ إىل ؼكٝك٘ ْ٪َٔ بايط٬ّ -ايعسب  -)مٔ  : ػاضدورػاِّولمػػ1997ػ(ػ5) 

, تتشكل ؾٝ٘ املباد٨ اإلْطا١ْٝ. َٚا نٓا يٓؿسط يف َباد٨ ايط٬ّ نٞ تٓاٍ أَتٓا سكٛقٗا يف عامل اختًطت ؾٝ٘  ض٬ّ عادٍ ٚغاٌَ
 (.  , ؾإٕ تتشدٚا ؾطٛف ٜطع٢ يهِ ايؿٛش اد أَاّ ق٣ٛ ايبػٞ. ا٫ؼاد ا٫ؼ . ؾب٦طت ايصؿ١ ايتصٜٝـ اؿكا٥ل

 ؾٛم اـط.أعسب َا   - )أ(
          َطازعّا َٓصٛبا بعد ٫ّ اؾشٛد  -    اضتدسز َٔ ايؿكس٠ :  -ب( )

   َصدزّا صٓاعّٝا  -  اضِ ؾاعٌ , ٚبني ؾعً٘ . -
   َصدزّا زباعّٝا -   أضًٛب ذّ  -
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 ٚغرل َا ًٜصّ., "  ؾطٛف ٜطع٢ يهِ ايؿٛش( اسرف " )ؾإٕ تتشدٚا ؾطٛف  -( دـ) 
 )تتشكل املباد٨ اإلْطا١ْٝ( ادعٌ ايؿعٌ املطازع ٚادب ايتٛنٝد بايٕٓٛ.  - ()د 
, أٚ َعد٠ عك١ًٝ تطتطٝع إٔ تٗطِ َا  . ؾإذا نإ يو ؾهس قادز اقسأ َا غ٦ت تطتؿد)  اضثفظّٗػ:اضدورػمػ1997ػ(ػ6)ػ

٫  -يف ايػايب   -٭ٕ اؾطِ  ; , ٚأدداٖا ادعٌ َٝٛيو ايكسا١ٝ٥ سهُّا يو ؾُٝا ؽتاز أمجٌ ايكسا٠٤, ؾُا  ًك٢ ؾٝٗا َٔ املٛضٛعاتُٜ
 .(, َٚٛعدٖا ايسغب١ ؾٝٗا . ْعِ اشلٛا١ٜ ايكسا٠٤ ٜػرٜ٘ إ٫ َا ٜػتٗٝ٘

 ؾٛم اـط.أعسب َا   - )أ( 
   اضتدسز َٔ ايكطع١ ايطابك١ :  -ب()

      باملدح  كصٛصّا -
  اضِ شَإ  -
                           َصدزّا زلاعّٝا -
 .اضِ ؾاعٌ , ٚسٛي٘ يصٝػ١ َبايػ١ يف مج١ً َٔ عٓدى -

 ازبط بني اؾًُتني بأدا٠ غسط داش١َ, ٚغرل َا ًٜصّ..تطُٛ زٚسو(  -عكًو بايكسا٠٤  ٟ)تػر  -)دـ( 
 . ادعٌ ايؿعٌ )ٜكسأ( دا٥ص ايتٛنٝد بايٕٓٛ يف مج١ً -د()

 تكٓدّ( .  -شيصٍ  -قٓدّ  -)اضتُٓد  : عاٍ اآلت١ٖٝات َصدز ا٭ؾ -)ٖـ( 
, ٜكبٌ عًٝ٘ ا٭صدقا٤ ٚا٭دبا٤  نإ ساؾغ إبساِٖٝ غاعس ايٌٓٝ قدثا بازعا سًٛ ايسٚح)  : اضدورػاِّولػمػػ1998(ػ7)

يٝطتُعٛا إيٝ٘, ٜٚطتدزدٛٙ يًشدٜح مبا ٜطتشطٓ٘ َٔ ايػعس ؾٝطتًٗو اؿدٜح طاقت٘ ايٓؿط١ٝ إ٫ ق٬ًّٝ َٓٗا, أَا أَرل ايػعسا٤ 
 أمحد غٛقٞ ؾكد نإ ٜ٪ثس ايصُت, ٜٚتُٝص بكصا٥د اضتشل بٗا ايتدًٝد, ٚقد اَتاش غعس ساؾغ إبساِٖٝ بط٬ضت٘ ٚٚضٛس٘, ٚزْني

 .(َٛضٝكاٙ ٚتعبرلٙ عٔ آ٫ّ َصس ٚآَاشلا, ؾ٬غو إٔ َصس ثس١ٜ بأدبا٥ٗا, َٚا أؾطٌ غاعسٟ َصس
 ؾٛم اـط.أعسب َا   - )أ( 

   اضتدسز َٔ ايكطع١ ايطابك١ :  -ب()
            .اضِ ؾاعٌ يؿعٌ زباعٞ  -
 ., ٚاذنس ؾعً٘  َصدزّا -
     ., ٚبني ْٛع٘  خدلّا يؿعٌ ْاضذ -
 . ٘, ٚأعسبعّا َٓصٛبّاؾع٬ّ َطاز -
 ممٓٛعّا َٔ ايصسف فسٚزّا بايؿتش١ .  -
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 .(تس٣ ثس٠ٚ ٖا١ً٥ َٔ ايكصص ٚايهتب ٚايدٚاٜٚٔ -تصٚز َهتبات ايكسا٠٤ يًذُٝع ) -( )دـ 
 صٌ بني اؾًُتني بأدا٠ غسط داش١َ َٓاضب١ ٚغرل َا ًٜصّ.                        

 ؟  أسسٜص ايطايب ع٢ً ايكسا٠٤ -  ايتاي١ٝ ٚعني َعُٛي٘ ٚإعساب٘ :اذنس ْٛع املػتل يف اؾ١ًُ  -(  )د
 صٛب اـطأ يف ايعباز٠ ايتاي١ٝ :   ) إٕ أبٛى ذٚ خًل نسِٜ ؾٝذب عًٝو إٔ تهٔ َكتط٢ بأبٛى ( -(  ٖـ) 
 ٜا بين, ٚايٓاع  أؼدخ إيٝو مبا خيطس يف ايباٍ دعين,  بين قاٍ سهِٝ يٛيدٙ : ٜا)  :ػضدورػاضثفظّٗمػاػ1998ػ(ػ8) 

, ؾعًٝو إٔ تصاسب ايصٌَٝ اجملد  , ٚأزدٛ إٔ تهٕٛ سرزّا يف اختٝاز ا٭صشاب , ؾإٕ اضتطعت إٔ تهٕٛ أسطِٓٗ سدٜجّا ؾاؾعٌ أسادٜح
 .(, َٚا نٓت يتؿٛش عل إذا ضذست , ؾإْو إذا نطًت مل ت٪د ٚادبّا , ٚإٜاى ٚايهطٌ ٚايطذس يف دزاضت٘

 ؾٛم اـط .أعسب َا   - )أ( 
 اضتدسز َٔ ايؿكس٠:  -( )ب

 , ٚاذنس ع١َ٬ اؾصّ  ؾع٬ َطازعّا فصَّٚا -           مخاضَٞصدزّا يؿعٌ  -
 ممٓٛعّا َٔ ايصسف -   ؾع٬ّ َطازعّا َٓصٛبّا , ٚبني ايطبب -
 دٛاب غسط َكذلّْا بايؿا٤  -

 . ". ادعٌ املطازع ٚادب ايتٛنٝد بايٕٓٛ ٜتؿٛم اجملد " -)دـ( 
 . باملدح يف أضًٛب َدح ١ ايصٌَٝ اجملد" كصٛصّاَصاسب ادعٌ " - ٖـ()
َتشكْل إٔ يف ايٓاع َٔ ٖٛ  , )املجكـ ضاع دا٥ُا يف إغباع سادت٘ إىل ايكسا٠٤ ٚا٫ط٬ع  :ػاضدورػاِّولمػػ1999ػ(ػ9)ػ

ٕٛٓ َعٗا ع٬ق١ ْؿط١ٝ ذ١ٖٝٓ ت٧ٝٗ يو ؾايكسا٠٤ ايكسا٠٤ ست٢ تٗٛاٖا ُٚت. أنجس َٓ٘ َعسؾ١ ٖٚٛ َٔ أدٌ ذيو َتٛاضع دا٥ُا  إٔ تُٓٛ ه
 .(قدزٙ يف ايهدل ؾطٝعًٛ. َٚٔ جيعٌ ايهتاب صاسب٘ َٓر ايصػس  بايكسا٠٤ نُا ُٜٓٛ دطُو بايطعاّ

 ؾٛم اـط.أعسب َا   - )أ( 
  اضتدسز َٔ ايؿكس٠ :   - ب( ) 

  دٛاب غسط , ٚاذنس ضبب اقذلاْ٘ بايؿا٤ . -     ٚعني ؾعً٘. , اضِ َؿعٍٛ -              ٚشْ٘ , اضِ تؿطٌٝ  -
 . ادعٌ ايؿعٌ املطازع ٚادب ايتٛنٝد ٚغرل َا ًٜصّ . )ٜهتب اهلل يو ايٓذاح(  -)دـ( 

 . ٚاضبط٘, ادعٌ )صشب١ ايهتب( كصٛصا باملدح يف أضًٛب َدح   - د() 
ايعسب١ٝ ق٠ٛ  ا٭قطاز, ٚئ متجٌ  مٔ ايعسب َ٪ًٖٕٛ يهٌ عع١ُٝ ٫ زٜب يف ذيو:  )اضدورػاضثفظّٗمػػ1999ػ(ػ10)ػ

٭ِْٗ أدزنٛا إٔ ; , ٚقد ضع٢ املط٦ٛيٕٛ َطع٢ سجٝجّا إىل تهاٌَ أضباب اقتصادٖا  اقتصاد١ٜ إ٫ إذا اضتصًشت أزاضٝٗا ٚاضتجُست أَٛاشلا
املط٦ٛيني يف ؼكٝل ٖرا اشلدف دٗٛد , َٚا كؿك١ْ  , ٫ٚ ٜٓهس ٖرٙ اؿكٝك١ إ٫ اؾاسد َِٓٗ يسخا٥ِٗ ٚضعادتِٗ ضسٚزٟايٛسد٠ أَس 
 ( .إٕ غا٤ اهلل



  

                         

   

 مع الجابري

 البد أن تكون في القمة

 الهحوعنالقة  حنو اجلبابرة

 ؾٛم اـط.أعسب َا   - )أ( 
     اضتدسز َٔ ايكطع١ :   - ()ب

         . اضِ َؿعٍٛ -   . , ٚع١َ٬ ايٓصب , ٚاذنس أدا٠ ايٓصب ؾع٬ّ َٓصٛبّا -
 اضِ ؾاعٌ ٚسدد َعُٛي٘. -     . , ٚشْ٘ ّاَصدزّا َُٝٝ  -
 ممٓٛعّا َٔ ايصسف .  -      بد٫ّ , ٚأعسب٘ . -

   ضع َهإ ايٓكط َا ٖٛ َطًٛب بني ا٭قٛاع:  -)دـ( 
 ٚاضبط٘( )كصٛص باملدح,  ........ْعِ صٓعّا  -1
 املدتًؿ١ يًجسٚات )اضِ َهإ(. ...........ايعًُا٤ ٜطتػًٕٛ  -2

  " ئ تػًبِٗ دٚي١ " ازبط بني اؾًُتني بأدا٠ غسط َٓاضب١ .  -" ٜتشد ايعسب"    -)د( 
)إٕ َػسٚع َد١ٜٓ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا بايطادع َٔ أنتٛبس ضٝهٕٛ ْكط١ ؼٍٛ يف  : ػاضدورػاِّولمػػ2000ػ(ػ11)ػ

ايتازٜذ ايعًُٞ اؿدٜح مبصس ٚاملٓطك١ ايعسب١ٝ, ٚاملتكدَٕٛ يًذاَع١ ايتهٓٛيٛد١ٝ ضٛف خيطعٕٛ يؿذل٠ تأٌٖٝ َدتٗا ضت١ غٗٛز 
مل ٜهٔ ٚيٝد ايصدؾ١ ٚإمنا ْتٝذ١ يدزاضات تطتٗدف  , ٚإْػا٤ ٖرٙ املد١ٜٓ ُٜذس٣ بعدٖا ادتٝاش اختباز خاص ي٬يتشام بايدزاض١

 .( إجياد فتُع عًُٞ ددٜد بٓعاّ ٚؾًطؿ١ كتًؿ١ ؾٝا سبرا ٖرا املػسٚع
 ؾٛم اـط .أعسب َا   - )أ( 

       اضتدسز َٔ ايؿكس٠ ايطابك١ َا ًٜٞ :  -)ب(
         ٘متٝٝصّا ٚبني ع١َ٬ إعساب -   ازلا ممٓٛعا َٔ ايصسف ٚاذنس ع١َ٬ إعساب٘ -
 ٚعني ؾٝ٘ املدصٛص, أضًٛبّا يًُدح  -    ٚبني َٛقعٗا اإلعسابٞ, ْعتا مج١ً  -

 َا أععِ َػسٚع َد١ٜٓ ايعًّٛ" سٍٛ أضًٛب ايتعذب إىل أضًٛب تؿطٌٝ ٚاضبط )َػسٚع(. " -)دـ(
 خيطعٕٛ يؿذل٠ تأٌٖٝ" سٍٛ ٖرٙ اؾ١ًُ إىل أضًٛب غسط داشّ.ضٛف املتكدَٕٛ يًذاَع١  " -( د)
 ؟ " ادتٝاش "  يف أٟ َاد٠ تهػـ عٔ ن١ًُ -( ٖـ)
ٛٓ ٞإٕ ايعٌُ حيؿغ نسا١َ اإلْطإ, ُٜٚٓ)  :ػاضدورػاضثفظّٗمػػػ2000ػػ(ػ12)ػ , ٜٚسؾع َطتٛاٙ  ّ ضًٛن٘غدصٝت٘, ٜٚك

ٚأدع٢ إىل ,  أنجس ضسزّا ع٢ً اإلْطإ غ٤ٞ, ٚإْ٘ ٫  , ٜٚػعسٙ ظدازت٘ يف إٔ ٜعٝؼ , ٜٚصٜد إسطاض٘ بايتطأَ َع اجملُٛعاـًكٞ 
 .(اْتػاز املؿاضد ٚايسذا٥ٌ َٔ سٝا٠ ايبطاي١

 ؾٛم اـط.أعسب َا   - )أ(
  :  ًٜٞاضتدسز َٔ ايعباز٠ َا   -ب()

 ٚ شْ٘ . ,  َصدزّا مخاضّٝا -     ٚاذنس ؾعً٘, اضِ تؿطٌٝ  -
 اضِ َؿعٍٛ , ٚشْ٘ . -     ممٓٛعّا َٔ ايصسف . -
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 فسدّا ؾع٬ّ -      . ؾع٬ َصٜدّا عسف -
ٝٓس َا ًٜصّ . -)دـ(   )إٕ ايعاًَني كًصٛ ٕ يف عًُِٗ( , ضع )َاشاٍ( َهإ )إٕ( , ٚغ

 . ادعٌ ايؿعٌ املطازع ٚادب ايتٛنٝد ٚغرل َا ًٜصّ. )حيؿغ ايعٌُ نسا١َ اإلْطإ(  -)د( 
 . , ثِ سٍٛ اؾ١ًُ إىل أضًٛب غسط بني ْٛع ايؿا٤ . )َا قصست يف ايعٌُ ؾأْدّ(  - )ٖـ(

 َاد٠ تهػـ يف َعذُو عٔ ن١ًُ )ايتطأَ(؟ أٟيف   -ٚ( ) 
, َٚا نٓا يٓػًل بابّا َٔ أبٛاب٘ عٔ ددي  )مٔ ايعسب ْطع٢ داٖدٜٔ إىل ؼكٝل ايط٬ّ  :ػاضدورػاِّولمػػ2001ػػ(ػ13)ػ

إىل ايط٬ّ تٓػسٚا . ؾٝا شعُا٤ ايعامل اضعٛا  , ؾٓعِ َا ْصبٛ إيٝ٘ ايط٬ّ , بٌ ْطع٢ إيٝ٘ َدزنني أْ٘ ٫ ضعاد٠ يًبػس١ٜ بدْٚ٘ أٚ ضعـ
 .( , ٚتٓطؿ٧ ظٗٛدنِ ْرلإ اؿسٚب , ٚتٛثكٛا ايص١ً بني ايػعٛب ا٭َٔ ٚايسخا٤

 ؾٛم اـط.   أعسب َا   - )أ( 
  : اضتدسز َٔ ايؿكس٠ َا ًٜٞ  - ()ب

      اضِ ؾاعٌ , ٚبني ْٛع٘ . -
  , ٚبني ضبب ْصب٘ َطازعّا َٓصٛبّا -
       َصدزّا قٝاضّٝا -
 , ٚعني ؾاعً٘. ؾع٬ّ يًُدح -

 , ثِ أعسب َعُٛي٘. ُصؼ َٔ ايؿعٌ "حيكل" اضِ َؿعٍٛ نا٬َّ. حيكل ايط٬ّ بايطعٞ إيٝ٘"  "   -)دـ( 
 . , ثِ أعسب٘كصٛصّا بايرّ ٚادب ايتأخرل يف مج١ً ادعٌ "اؾدي"   -د()
 ؟ " ايسخا٤ نٝـ تهػـ يف املعذِ ايٛدٝص عٔ ن١ًُ "  -ٖـ()
بٛضا٥ًو ايػسع١ٝ,  , إٕ املطتكبٌ أَاَو َؿتٛس١ أبٛاب٘, ؾاضع إيٝ٘ َتطًشّابين)أٟ  :ػاضدورػاضثفظّٗمػػػ2001ػ(ػ14)

عًُ٘ ٜطٝع دٗدٙ, ٚمٔ املصسٜني ع٢ً َٛعد دا٥ِ َع  تشكل ايتؿٛم إٕ غا٤ اهلل, ؾ٬ َتكّٓاؾطٚادبو  َٔ عٕٛ اهلل, ؾإْو إٕ ت٪دِّ ٚاثكّا
 .(إىل أع٢ً َٓصي١, ست٢ تطُٛ  ايهؿاح ٚاؾد١ٜ, ؾايصدل يف َطعاى ايد٤ٚب

 ؾٛم اـط.أعسب َا   - )أ(
   اضتدسز َٔ ايؿكس٠ َا ًٜٞ :  -)ب(

   .َصدزّا يؿعٌ زباعٞ, ٚآخس يؿعٌ مخاضٞ  -1
  . , ٚٚضض عًُ٘اضِ َؿعٍٛ عا٬َّ -2
    دٛاب غسط , ٚاذنس ضبب اقذلاْ٘ بايؿا٤ .  -3
 َصدزا صٓاعٝا. -4
   اضِ ؾاعٌ عا٬َّ , ٚأعسب َعُٛي٘ .  - 5
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 صٝػ١ َبايػ١ , ٚشْٗا .  - 6
 . سهِ تٛنٝدٙ أند ايؿعٌ بايٕٓٛ, َبّٝٓا . )اضع إىل َطتكبًو باؾد ٚاإلخ٬ص(   -)دـ( 

 بني ْٛع نٌ َٔ ايصٝػتني : "َٛعد", "َطع٢" سطب اضتعُاشلُا يف ايؿكس٠.  -)د( 
 ؟ يف أٟ َاد٠ تهػـ عٔ ن١ًُ )ٚضا٥ٌ( يف املعذِ ايٛدٝص  - ٖـ()
 خط ؾُٝا ٜأتٞ . أعسب َا ؼت٘ -(ٚ)
 )أسذلّ نٌ طايب عًِ ٚغاص١ املتؿٛم( . - 2 )إمنا امل٪َٕٓٛ أخ٠ٛ( .  - 1
 اؿطازات, َطذ١ً صؿشات٘ ؾُٝا غادٙ أٚا٥ًٓا َٔ أععِ  عسٜل تازٜذايعسٚب١  أبٓا٤ يٓا) : مػاضدورػاِّولػػ2002ػ(ػ15)

 يف ايصَٔٚاإلْطا١ْٝ سٛيٓا تطابل  با٫ضذلخا٤ يٓسض٢نٓا  َٚا,  ايتشدٟزلت٘  عصسّا ْعٝؼ ايّٝٛعصٛز ايتدًـ ا٭ٚزٚب١ٝ , يهٓٓا  يف
 .(, ؾإٕ ْتدًـ عٔ ايسنب ؾًٔ ْطتعٝد َٛقعٓا ؼت ايػُظ  ايتكد١ََٝطرلتٗا 

 . ايطابك١ايؿكس٠  يفأعسب َا ؼت٘ خط   -)أ( 

 :   اضتدسز    -)ب(
   ٚبني عًُ٘  , َؿعٍٛ عا٬َّ اضِ -
 َهإ , ٚاذنس ؾعً٘  اضِ -
     صٓاعّٝا َصدزّا  -
 دٛاب غسط , ٚاذنس ضبب اقذلاْ٘ بايؿا٤ . -

 ن١ًُ )سطاز٠( ؟  إعسابا٭ضًٛب ؟ َٚا   يفْٛع ) أععِ (  َا       .ص  سطاز٠أععِ  سطازتٓاط  - )دـ(
 سهِ تٛنٝدٙ . ٖرٙ اؾ١ًُ بايٕٓٛ , َبّٝٓا يفأند ايؿعٌ . عٔ ايسنب (  تتدًـ٫  ايعسبٞ) أٜٗا   -)د( 

 تـصٚز أبٛ ضــٝؿإ بـٗٓد . اضبـط ) ٖٓـد ( بهــٌ ٚدـ٘ َـُهـٔ .  -(  ٖـ)
 ؟ ايٛدٝصاملعذِ  يفَاد٠ تهػـ عٔ ن١ًُ ) ْطتعٝد (  أٟ يف  -( ٚ)
 ,ايعًّٛ ٚايجكاؾ١  يفايجٛز٠ ايعامل١ٝ  بسنب ًْشل نٞبتطٜٛس ايتعًِٝ ,  ب٬دْا تٗتِ)  : اضدورػاضثفظّٗػ م 2002ػ(ػ16)

ٓٓ,  بساف٘ؾ٬ ٚاصًني إىل تكدّ ب٬ تعًِٝ َتطٛز , َدزٚض١  ٖرا اجملاٍ , ٚإْ٘ ملطع٢  يفاؾٗٛد املبرٚي١  ع٬ُّ ْٚعِا٠٤ َٓاٖذ٘ , ب
 .(إٕ غا٤ اهلل  ايٓذاح غرلْتٛقع ي٘  ٫ محٝد

 ايؿكس٠ . يف)أ( أعسب َا ؼت٘ خط 

 :  ًٜٞاضتدسز َٔ ايؿكس٠ َا  -)ب( 
    َبايػ١ عا١ًَ , ٚأعسب َعُٛشلا  صٝػ١ -
 , ٚشْ٘ . َُّٝٝا َصدزّا -
     َصدزٜٔ كتًؿني , ٚشُْٗا .  -
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 كصٛصّا باملدح , ٚأعسب٘ . -
 .(اؾٗٛد املبرٚي١  ع٬ُْعِ   -ْعِ ايعٌُ اؾٗٛد املبرٚي١  )     : ايتايٝتنياؾًُتني  يفبعد ) ْعِ (  ايرَٟا إعساب ا٫ضِ   - )دـ(

 .(بسنب ايتكدّ  ضًٓشل -ْطع٢ إىل تطٜٛس ايتعًِٝ )ط بني اؾًُتني بأدا٠ غسط داش١َ: ازب  -)د(
ٕ  -)ٖـ(   ايطايبإ ن٬ُٖا ْادض ص. أعسب َا ؼت٘ خط .  -طايطايبإ ن٬ُٖا ْادشا

 ؟  َعذُو يفتهػـ ؾٝٗا عٔ ن١ًُ ) فاٍ (  اييتَا املاد٠  -( ٚ)
ٓٓأععِ  َا َصس) : مػاضدورػاِّولػ2003ػ(ػ17) ؾأزضو  ; ايػعسا٢٤ بازلو غأْو ! ْٚعِ سٝا٠ ايعٝؼ ؾٝو . طاملا تػ

, ٫ٚ  ؾٝو اؿٝا٠مع٢ بٓعِٝ  -ا٭بٓا٤   - ٚمٔٚزبٝعو َٓجٛز٠ أشٖازٙ ,  , إغساقّاعو ْاضس٠ مثازٖا , ٚسلطو أنجس ٚ, ٚشز خصب١
 ( .دَّٚاجل بإٔ اهلل ضٝشُٝو , ٚد٥٫ٌ ْٗطتو , ٚإْٓا يٓ زٚعتو َعاٖسْطس ْس  ٚأُٜٓاأزض ضٛاى ,  يفأَإ يٓا 

  . ايطابك١ايؿكس٠  يفأعسب َا ؼت٘ خط   - )أ(
 :   اضتدسز   - )ب(

 . بايػهٌ  , َطبٛطّا َاضَٝ٘ؿعٍٛ , ٚانتب  اضِ -                                                      . , ٚأعسب٘ تؿطٌٝ  اضِ -
 قٝاضّٝا .َصدزّا   -         َصدزّا زلاعّٝا . -

 ممٓٛعّا َٔ ايصسف .  - 
 بأدا٠ غسط َٓاضب١ ٚغرل َا ًٜصّ . اؾًُتنيازبط بني .  ايصزع ص  ٟط ْسٚ -ط تٛدد املٝاٙ ص   - )دـ( 

 , ٚبني ضبب ايطبط . بايرّاضبط املدصٛص .  ط ٫ سبرا ايعٝؼ بعٝدا عٔ ايٛطٔ ص   - )د(
 َعذُو . يف"  ْجلتهػـ عٔ ن١ًُ "  َاد٠ أٟ يف -)ٖـ( 
إ٫  بٗا ايٓؿٛعٚايعكٌ , ؾؿٝٗا عًّٛ ٚثكاؾات كتًؿ١ تطعد ,   ايسٚحغرا٤  املهتب١ )يف: اضدورػاضثفظّٗػػمػػ2003ػػ(ػ18)

, ٚأمجٌ بكاز٨ ٜتدر  قاز٨ نٌ أَاَّططٛز٠ صؿشات٘  ؾايعًِط٬ع , تبشح عٔ َتع١ شا٥ؿ١ . ايكسا٠٤ ايكسا٠٤ , ٚإٜانِ ٚتسى ا٫ ْؿطّا
 ( .قطٛؾٗا ػٓٛاز , ؾًتطسعٛا إىل بطتإ املعسؾ١ أْ٘ ٫ داٌٖ َكٓد ٜٚعًِ,  خ٬ًّٝايهتاب 

 ايؿكس٠ . يفأعسب َا ؼت٘ خط   -)أ(

 :  ًٜٞاضتدسز َٔ ايؿكس٠ َا   - )ب(
     اضِ ؾاعٌ , ٚبني ْٛع٘ . -
 . َطبٛطّا املاضَٞؿعٍٛ , ٚانتب ؾعً٘  اضِ -
  َصدزّا ث٬ثّٝا . -      َصدزّا مخاضّٝا . -

 دزاضتو تتأخس ( . يفدزاضتو ؾتتأخس ( , ) إٕ تهطٌ  يف) ٫ تهطٌ  -)دـ(
 نٌ َُٓٗا . يف, ٚبني ضبب ايطبط  اؾًُتني يف"  تتأخس آخس ايؿعٌ "  اضبط

 ازبط بني اؾًُتني بأدا٠ غسط َٓاضب١..   "تعٝؼ قبٛبّا  " -" تطرل ع٢ً اؿل  "  - د()
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 ؟ تهطرل . ؾأُٜٗا املُٓٛع َٔ ايصسف ؟ ٚملاذا ت٬َر٠( ايهًُتإ مجع -)ت٬َٝر  -( ٖـ)
 أعسب َا ؼت٘ خط :        " أغسب ايدٚا٤ طًبا يًػؿا٤ ". -(  ٚ)
 ٜٛغوملٔ غايطو ; ؾإْ٘  ٔٔي  -نسّ اهلل ٚدٗ٘   -طايب  ٞأب بٔ ٞعًيإلَاّ  ٚص١ٝ َٔ) : مػاضدورػاِّولػ 2004 ػ(ػ19)

َا , َٚٔ  ذيو َّٜٛا يفإيٝٗا إٕ بدا ي٘  تسدع بك١َٝٔ ْؿطو  ي٘ ؾاضتبل أخٝوإٔ ًٜني يو , َٚا نإ يو يتكطٛ عًٝ٘ . ٚإٕ أزدت قطٝع١ 
صًت٘ ; ؾإٕ تؿعٌ ذيو تهٔ َٔ  ع٢ًَكاطعتو أق٣ٛ َٓو  ع٢ً أخٛىعٓو . ٫ٚ ٜهْٛٔ  شٖدظٓ٘ . ٫ٚ تسغدي ؾُٝٔ  ؾصدم ظٔ بو خرلّا

   .(املكسبني إىل اهلل ٚايٓاع 
 اضتدسز َٔ ايؿكس٠ ايطابك١ :   -)ب(     أعسب َا ؾٛم اـط . -)أ( 

 اضِ َؿعٍٛ عا٬َّ , ٚبني ضبب عًُ٘ . -
   . ؾع٬ّ َٓصٛبّا, ٚبني ضبب ْصب٘  -
 ؾع٬ّ َ٪ندّا بايٕٓٛ   .  -
    اضِ تؿطٌٝ , ٚبني ؾعً٘ .  -
 ب غسط , ٚأعسب٘ .دٛا  -

 أدب عُا ًٜٞ :  -)دـ(
 أدعٌ ن١ًُ "ايًني" كصٛصّا باملدح يف مج١ً َؿٝد٠ . -1
 صؼ َٔ ايؿعٌ " تسدع " اضِ شَإ , َٚصدزّا َُّٝا , ٚضع ن٬ّ َُّٓٗا يف مج١ً َؿٝد٠ .  -2
 يف أٟ َاد٠ تهػـ يف َعذُو عٔ ن١ًُ " اضتبل" ؟  -3
(20)   2004ٜا بين : ايعًِ سل يهٌ زاغب ؾٝ٘ , ٚؼصًٝ٘ يٝظ صٝدّا ٜطٌٗ اقتٓاص٘ , ٚعًٝو ػػ:مػاضدورػاضثفظّٗػ "

إٔ تعسف إٔ ايعًِ ٫ ٜراب يف ايه٦ٛع يٓػسب٘ ; ؾايطسٜل إيٝ٘ صعب حيتاز إىل اشل١ُ ايهدل٣ , ٚاملًُٕٗٛ ٚضا٥ً٘ ٜعًٕٛ خًـ أضٛاز 
ػاؿٝا٠ . ايعًِ ايعًِ . ادتٗد يتصبض َٔ صاْعٞ اؿٝا٠ " .

 اضتدسز َٔ ايؿكس٠ : -)ب(         سب َا ؾٛم اـط.   أع -)أ( 
 ؾع٬ّ َسؾٛعّا ,  ٚ ادعً٘ فصَّٚا يف مج١ً َؿٝد٠ .          - 1
  ؾع٬ّ َٓصٛبّا ,  ٚبني أدا٠ ايٓصب . - 2
 .اضِ ؾاعٌ عاٌَ , ٚاضبط َعُٛي٘  - 3
  اضِ تؿطٌٝ ٚبني سهِ َطابكت٘ ملا قبً٘ .  - 4
   -)دـ(  

 انتب يف أٟ َاد٠ تهػـ يف َعذُو عٔ ن١ًُ " ٜراب ".    - 1
  )تًُٕٗٛ ايعًِ( , )ضٛف تعًٕٛ خًـ أضٛاز اؿٝا٠( . ازبط بني اؾًُتني بأدا٠ غسط داش١َ , ٚغرل َا ًٜصّ . - 2




